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КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ  №  19
засідання постійної комісії з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин 
та охорони навколишнього природного середовища

13 липня 2016 року м. Кіровоград
Голова комісії Деркаченко Ю.О.,

Присутні члени комісії: Капітонов С.І. - заступник голови комісії,
Дрига В.В. - секретар комісії,
Гребенчук Ю.Ф.,
Ларін А.С.,
Шамардін О.С.,

Відсутні члени комісії: Бєлов В.В.,

Запрошені: Бойко С.В. - секретар 
Кіровоградської міської ради,
Бондаренко А.В. - керуючий справами 
виконавчого комітету міської ради,
Балакірєва С.М. - начальник 
відділу кадрової роботи, 
Ксеніч В. М. - начальник управління 
капітального будівництва,
Смаглюк М.О. - начальник 
юридичного управління,
Владов Р.П. - начальник 
управління земельних відносин та 
охорони навколишнього природного 
середовища,
Мартинова І.В. - заступник 
начальника управління містобудування та
архітектури - начальник відділу 
планування та містобудівного кадастру 
управління містобудування та 
архітектури, 

Присутні: Представники засобів масової інформації 
та громадських організацій.
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Порядок денний

1. Про погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  453  ,,Про
затвердження  на  посаді  заступника  міського  голови  з  питань  діяльності
виконавчих органів ради”

Доповідає: Балакірєва С.М. - начальник 
відділу кадрової роботи 

2. Про погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  461  ,,Про
внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  29  липня
2014 року № 3263 ,,Про структуру, загальну чисельність та штати апарату
Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів
Кіровоградської міської ради” 

Доповідає: Бондаренко А.В. - керуючий справами 
виконавчого комітету міської ради

3. Про розгляд електронної  петиції  від  29.06.2016 щодо відведення
земель  Лісопаркової  до  природно-заповідного  фонду  (автор  петиції
Смірнов В.О.)

Інформація  про  розгляд  вищезазначеної  петиції  управлінням
містобудування та архітектури (лист від 08.07.2016 № 952-С)

4. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  447
,,Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого
2016  року  №  85  ,,Про  затвердження  Програми  капітального  будівництва,
реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального господарства і
соціально-культурного призначення м. Кіровограда на 2016 – 2018 роки”

Доповідає: Ксеніч В. М. - начальник управління 
капітального будівництва

5. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  460  ,,Про
визначення  управління  містобудування  та  архітектури  Кіровоградської
міської  ради  (робочий  орган)  уповноваженою особою  власника  місць,  що
перебувають  у  комунальній  власності,  які  надаються  розповсюджувачам
зовнішньої реклами для розташування рекламних засобів”

Доповідає: Мартинова І.В. -  заступник начальника 
управління містобудування та 
архітектури Кіровоградської міської ради

6. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
ЖБК  ,,Політ”  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по  вул.  Юрія
Коваленка, 29, корп. 2”

7. Про  розгляд  питання  поновлення  договорів  оренди  земельних
ділянок  Грабовській  Т.О.  по  вул.  Соборній,  23/34  та  вул.  Великій
Перспективній, 60
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Учасники АТО (дозволи, приватний сектор)
8. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання

дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок учасникам АТО (Тарасюк, 7 пунктів, 6 ділянок)

9. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок учасникам АТО” (Гавриш, 6 пунктів, 5 ділянок)

10. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
ТОВ ,,Інвестиційно-фінансова група ,,Центр” в оренду земельної ділянки по
вул. Віктора Чміленка, 24-є” (комплекс нежитлових будівель)

11. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
ТОВ ,,Інвестиційно-фінансова група ,,Центр” в оренду земельної ділянки по
вул. Віктора Чміленка, 24-е” (комплекс нежитлових будівель)

12. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок громадянам” (Федоров, 17 пунктів, 16 ділянок)

13. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
дозволів на розроблення технічної документації із землеустрою громадянам”
(Загребельний, 23 пункти, 21 ділянка)

14. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Зимбіцькому  М.О.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  пров.  Профілакторному,  16”  (житловий
будинок, УБД)

15. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Мерещенку  В.М.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки по  вул.  Яворницького  (біля  будинку  № 11)”
(садівництво)

Приватний сектор (передача, майно)
16. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу

Гаморі  Л.М.,  Грушовій  К.В.,  Попову  Є.Ф.,  Заріцькій  Л.М.,
Чернявському  Ю.Ю.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки
по вул. Садовій, 42/71” (існуючий житловий будинок)

17. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
Степанову  С.М.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки
по вул. Короленка, 4” (існуючий житловий будинок)
Оренда (дозволи)

18. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
ПАТ ,,Кіровоградобленерго” дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення  земельних  ділянок  по  місту  Кіровограду”  (для  будівництва  і
обслуговування КЛ-10 кВ від ЗТП-512 до ЗТП-21)
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19. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
ПАТ ,,Кіровоградобленерго” дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення  земельних  ділянок  по  вул.  Великій  Перспективній,  80”
(для будівництва виробничих приміщень з розподільчими пристроями 35/10 кВ)

20. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
ПАТ ,,Кіровоградобленерго” дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення  земельних  ділянок  по  місту  Кіровограду”  (для  будівництва  і
обслуговування КЛ-10 кВ від ПП-2 до ТП-467)

21. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Гарькавому Ю.О. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Соборній, 7-б” (будівлі торгівлі)

22. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Олійнику В.В. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Преображенській, 5” (об’єкт торгівлі)

23. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Шишко  М.Ф.  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  по  вул.  Дворцовій  (у  парку  Ковалівському)”  (споруда
адміністративного та господарського призначення)

24. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Ковальовій С.А. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Добровольського, 22-г” (магазин)

25. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Ковальовій С.А. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по пров. Фортечному, 23-г (торгівельний павільйон)

26. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Ковальовій С.А. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Валентини Терешкової, 132-в” (об’єкт торгівлі)

27. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Ковальовій С.А. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Яновського, 58-в” (об’єкт торгівлі)

28. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Національній  телекомпанії  України  дозволу  на  розробку  технічної
документації із землеустрою по вул. Садовій, 88” (база телекомпанії)
Оренда (поновлення)

29. Про погодження проекту рішення міської  ради ,,Про поновлення
ФОП  Обійдихаті  С.П.  договору  оренди  землі  по  вул.  Андріївській,  16-а”
(автостоянка)

30. Про погодження проекту рішення міської  ради ,,Про поновлення
ТОВ ,,КАРАВАН-С” договору оренди землі на перехресті вул. Вокзальної та
пров. Ленінського” (торгівельний кіоск)

31. Про погодження проекту рішення міської  ради ,,Про поновлення
ТОВ  ,,КАРАВАН-С”  договору  оренди  землі  по  вул.  Преображенській
(біля будинку побуту)” (торгівельний кіоск)
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32. Про погодження проекту рішення міської  ради ,,Про поновлення
ТОВ ,,Фарммаш” договору оренди землі по вул. Генерала Родимцева, 83-б”
(виробнича база)

Оренда (передача)
33. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу

Бугаєвському  С.О.  в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Жадова,  24-г”
(будівлі торгівлі)

Викуп
34. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання

дозволу  на  проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки
по  вул.  Космонавта  Попова,  15-г”  (ФОП  Плуталова  В.Д.,  торгівельний
павільйон)

35. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
дозволу  на  проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки
по вул.  Преображенській (у  торгівельному комплексі)”  (Березовський О.В.
та Махоня Є.В., об’єкт торгівлі)

36. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Довгополому  О.В.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Вячеслава Чорновола, біля будинку 1б”
(житловий будинок, учасник АТО)

37. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про надання
Адаменку  К.В.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Декабристів,  біля  будинку  3-а”
(садівництво, учасник АТО)

Припинення
38. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про припинення

ФОП  Манжул  Г.О.  права  користування  земельною  ділянкою
по вул. Дворцовій, 46” (магазин)

39. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про припинення
Філіп’євій  М.С.  права  користування  земельною  ділянкою  по  вул.  Євгена
Тельнова, 2-г (магазин)

40. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про припинення
Філіп’євій  М.С.  права  користування  земельною  ділянкою  по  вул.  Євгена
Тельнова, 2-г” (розширення магазину)

41. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про припинення
ПП  ,,Альпін-Хелс  К”  права  користування  земельною  ділянкою
по вул. Преображенській (біля буд. № 3-а)”  (об’єкт роздрібної торгівлі та
надання послуг)
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42. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про припинення
Фрізі-Ханілевич  Н.  Г.  права  користування  земельною  ділянкою
по пров. Фортечному, 19” (майстерня по ремонту взуття)

43. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про припинення
Куриленко  І.А.  права  користування  земельною  ділянкою  по  вул.  Генерала
Жадова, 23-3-76” (продовольчий магазин)

44. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про припинення
Матинській Р. В. права користування земельною ділянкою по вул. Космонавта
Попова, 9, корп. 1” (салон краси)
Внесення змін 

45. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про внесення змін
до рішення Кіровоградської міської ради” (існуючі житлові будинки)

46. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Васіній Г.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду по вул. Юрія Олефіренка (біля будинку № 14-б)”

47. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
Урись  О.В.  безоплатно  у  власність   земельної  ділянки по  вул.  Вокзальній
(біля будинку № 37/16)”

48. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
Єреміній Л.М. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Волкова (біля
будинку № 30)”

СЛУХАЛИ:
Деркаченка Ю.О., який запропонував затвердити порядок денний комісії

відповідно  до  листів  від  02.07.2016  №  133-к  та  від  04.07.2016  №  135-к
відділу кадрової роботи, від 01.07.2016 № 2652 та від 08.07.2016 № 952-с
управління містобудування та архітектури, від 08.07.2016 № 734 управління
земельних  відносин  та  охорони  навколишнього  природного  середовища
Кіровоградської міської ради. 

Одночасно  запропонував  зняти  з  розгляду  питання  про  затвердження
земельних  ділянок  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні,  а  саме:

пункти  27  —  34  листа  від  08.07.2016  №  734  управління  земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища.
ВИСТУПИЛИ:

Владов  Р.П.  вніс  пропозиції  включити  до  порядку  денного  комісії
наступні питання (додаються), а саме:

про надання Васіній Г.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  в  оренду  по  вул.  Юрія  Олефіренка
(біля будинку № 14-б);

про передачу Урись О.В. безоплатно у власність  земельної ділянки по
вул. Вокзальній (біля будинку № 37/16);

про передачу Єреміній Л.М. безоплатно у власність земельної ділянки
по вул. Волкова (біля будинку № 30);
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про передачу ЖБК ,,Політ”  безоплатно у власність земельної ділянки
по вул. Юрія Коваленка, 29, корп. 2;

про  надання  Довгополому  О.В.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Вячеслава
Чорновола, біля будинку 1б” (житловий будинок, учасник АТО);

про  надання  Адаменку  К.В.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки по вул.  Декабристів,  біля
будинку 3-а (садівництво, учасник АТО).
ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний засідання постійної комісії Кіровоградської
міської  ради  з  питань  архітектури,  будівництва,  реклами,  регулювання
земельних  відносин  та  охорони  навколишнього  природного  середовища
відповідно  до  листів  до  листів  від  02.07.2016  № 133-к  та  від  04.07.2016
№ 135-к відділу кадрової роботи, від 01.07.2016 № 2652 та від 08.07.2016
№ 952-с  управління містобудування та  архітектури,  від  08.07.2016 № 734
управління  земельних  відносин  та  охорони  навколишнього  природного
середовища Кіровоградської міської ради з урахуванням наступних питань, а
саме:

про надання Васіній Г.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  в  оренду  по  вул.  Юрія  Олефіренка
(біля будинку № 14-б);

про передачу Урись О.В. безоплатно у власність  земельної ділянки по
вул. Вокзальній (біля будинку № 37/16);

про передачу Єреміній Л.М. безоплатно у власність земельної ділянки
по вул. Волкова (біля будинку № 30);

про передачу ЖБК ,,Політ”  безоплатно у власність земельної ділянки
по вул. Юрія Коваленка, 29, корп. 2;

про  надання  Довгополому  О.В.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Вячеслава
Чорновола, біля будинку 1б (житловий будинок, учасник АТО);

про  надання  Адаменку  К.В.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки по вул.  Декабристів,  біля
будинку 3-а (садівництво, учасник АТО).

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

1. СЛУХАЛИ:
Балакірєву  С.М.,  яка  ознайомила  членів  комісії  з  проектом  рішення

міської ради № 453 ,,Про затвердження на посаді заступника міського голови
з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради” та  пояснила  його  основні
положення.
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ВИСТУПИЛИ:
Дзюба Н.Є. надала інформацію про свою біографічну довідку.
В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Взяти до відома проект рішення міської ради № 453 ,,Про затвердження

на посаді заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради”.

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.
***

До роботи комісії долучився Шамардін О.С.
***

2. СЛУХАЛИ:
Бондаренко  А.В.,  яка  ознайомила  членів  комісії  з  проектом  рішення

міської ради № 461 ,,Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської
ради від 29 липня 2014 року № 3263 ,,Про структуру, загальну чисельність та
штати  апарату  Кіровоградської  міської  ради  та  її  виконавчого  комітету,
виконавчих  органів  Кіровоградської  міської  ради”   та  пояснила  потребу
внесення змін та доповнень.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Взяти до відома проект рішення міської ради № 461 ,,Про внесення змін
до рішення Кіровоградської  міської  ради від 29 липня 2014 року № 3263
,,Про  структуру,  загальну  чисельність  та  штати  апарату  Кіровоградської
міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів Кіровоградської
міської ради”. 

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

3. СЛУХАЛИ:
Деркаченко  Ю.О.,  який  ознайомив  членів  комісії  з  електронною

петицією від 29.06.2016 щодо відведення земель Лісопаркової до природно-
заповідного  фонду  (автор  Смірнов  В.О.)  та  з  інформацією  про  розгляд
вищезазначеної  петиції  управлінням  містобудування  та  архітектури
(лист від 08.07.2016 № 952-С).

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Підтримати   петицію  від  29.06.2016  щодо  відведення  земель
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Лісопаркової до природно-заповідного фонду з урахуванням норм чинного
законодавства України.

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

4. СЛУХАЛИ:
Ксеніч В. М., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради № 447  ,,Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради
від 23 лютого 2016 року № 85 ,,Про затвердження Програми капітального
будівництва,  реконструкції  та  капітального ремонту об’єктів комунального
господарства  і  соціально-культурного  призначення  м.  Кіровограда
на 2016 – 2018 роки” та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Взяти до відома проект рішення міської ради № 447 ,,Про внесення змін
до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  23  лютого  2016  року  № 85
,,Про  затвердження  Програми  капітального  будівництва,  реконструкції  та
капітального  ремонту  об’єктів  комунального  господарства  і  соціально-
культурного призначення м. Кіровограда на 2016 – 2018 роки”.

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

5. СЛУХАЛИ:
Мартинова  І.В.,  яка  ознайомила  членів  комісії  з  проектом  рішення

міської  ради №  460  ,,Про  визначення  управління  містобудування  та
архітектури Кіровоградської  міської  ради (робочий орган)  уповноваженою
особою  власника  місць,  що  перебувають  у  комунальній  власності,  які
надаються  розповсюджувачам  зовнішньої  реклами  для  розташування
рекламних засобів” та пояснила його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
1.  Погодити  проект  рішення  міської  ради  №  460  ,,Про  визначення

управління  містобудування  та  архітектури  Кіровоградської  міської  ради
(робочий  орган)  уповноваженою особою власника  місць,  що перебувають
у  комунальній  власності,  які  надаються  розповсюджувачам  зовнішньої
реклами для розташування рекламних засобів”.

2. Доручити управлінню містобудування та архітектури Кіровоградської
міської  ради всі,  без  виключення питання щодо реклами у місті  надавати
на  розгляд  постійної  комісії  Кіровоградської  міської  ради  з  питань



10

архітектури,  будівництва,  реклами,  регулювання  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища.

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

6. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про передачу ЖБК ,,Політ” безоплатно у власність земельної ділянки
по вул. Юрія Коваленка, 29, корп. 2” та пояснив його основні положення.
ВИСТУПИЛИ:

Представники ЖБК ,,Політ” відповіли на питання членів комісії.
В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
 Відмовити у  передачі ЖБК ,,Політ” безоплатно у власність земельної

ділянки по вул. Юрія Коваленка, 29, корп. 2.
Результати голосування:

„за” – 3,
„проти” – 0,

„утримались” – 3,
„не голосували” - 0,

Рішення не прийнято.
Перенести  розгляд  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  передачу

ЖБК  ,,Політ”  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по  вул.  Юрія
Коваленка, 29, корп. 2”.

Результати голосування:
„за” – 3,

„проти” – 0,
„утримались” – 3,
„не голосували” - 0,

Рішення не прийнято.
Провести  виїзне  засідання  на земельній  ділянки  по  вул.  Юрія

Коваленка, 29, корп. 2”.
Ознайомитись з технічними висновками об'єкту.

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно),

Рішення прийнято.
7. СЛУХАЛИ:

Шамардіна  О.С.,  який  ознайомив  членів  комісії  з питанням  про
поновлення  договорів  оренди  земельних  ділянок  Грабовській  Т.О.
по  вул.  Соборній,  23/34  та  вул.  Великій  Перспективній,  60  та  надав  для
ознайомлення відповідні документи.
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В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища підготувати відповідні  проекти рішень міської ради
про  поновлення  договорів  оренди  земельних  ділянок  Грабовській  Т.О.
по вул.  Соборній,  23/34 та вул.  Великій Перспективній,  60  та винести на
постійну комісію міської ради  з питань архітектури, будівництва, реклами,
регулювання  земельних  відносин  та  охорони  навколишнього  природного
середовища.

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно),

Рішення прийнято.
8. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  надання  дозволів  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення  земельних  ділянок  учасникам  АТО  (Тарасюк, 7  пунктів,
6 ділянок) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  дозволів  на
розроблення  проектів  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок
учасникам АТО (Тарасюк, 7 пунктів, 6 ділянок).

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно),

Рішення прийнято.
9. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  надання  дозволів  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення  земельних  ділянок  учасникам  АТО”  (Гавриш, 6 пунктів,
5 ділянок)та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  дозволів  на
розроблення  проектів  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок
учасникам АТО” (Гавриш, 6 пунктів, 5 ділянок).

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно),

Рішення прийнято.
***

Дрига В.В. залишив засідання комісії.
***
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10. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про передачу ТОВ ,,Інвестиційно-фінансова група ,,Центр” в оренду
земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка, 24-є”  (комплекс нежитлових
будівель) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу
ТОВ ,,Інвестиційно-фінансова група ,,Центр” в оренду земельної ділянки по
вул. Віктора Чміленка, 24-є” (комплекс нежитлових будівель).

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно),

Рішення прийнято.

11. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради  ,,Про передачу ТОВ ,,Інвестиційно-фінансова група ,,Центр” в оренду
земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка, 24-е” (комплекс нежитлових
будівель) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради   ,,Про  передачу
ТОВ  ,,Інвестиційно-фінансова  група  ,,Центр”  в  оренду  земельної  ділянки
по вул. Віктора Чміленка, 24-е” (комплекс нежитлових будівель).  

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно),

Рішення прийнято.
***

Дрига В.В. долучився до засідання комісії.
***

12. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  надання  дозволів  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення  земельних  ділянок  громадянам”  (Федоров, 17 пунктів,
16 ділянок) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  дозволів  на
розроблення  проектів  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок
громадянам” (Федоров, 17 пунктів, 16 ділянок).

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно),

Рішення прийнято.
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***
Ларін А.С. залишив засідання комісії.

***

3. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  надання  дозволів  на  розроблення  технічної  документації  із
землеустрою громадянам” (Загребельний, 23 пункти, 21 ділянка) та пояснив
його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Зняти з розгляду проект рішення міської ради ,,Про надання дозволів на
розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  громадянам”
(Загребельний, 23 пункти, 21 ділянка).

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно),

Рішення прийнято.

14. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  надання  Зимбіцькому  М.О.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
по пров. Профілакторному, 16” (житловий будинок, УБД) та пояснив його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради ,,Про надання Зимбіцькому М.О.
дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки по пров. Профілакторному, 16” (житловий будинок, УБД).

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно),

Рішення прийнято.

15. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  надання  Мерещенку  В.М.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Яворницького
(біля будинку № 11)” та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
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ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект рішення міської ради ,,Про надання Мерещенку В.М.

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки по вул. Яворницького (біля будинку № 11)”.

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно),

Рішення прийнято.

16. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради  ,,Про  передачу  Гаморі  Л.  М.,  Грушовій  К.  В.,  Попову  Є.Ф.,
Заріцькій  Л.М.,  Чернявському  Ю.Ю.  безоплатно  у  власність  земельної
ділянки по вул. Садовій, 42/71”  (існуючий житловий будинок) та пояснив
його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект рішення міської ради  ,,Про передачу Гаморі Л.М.,

Грушовій  К.  В.,  Попову  Є.Ф.,  Заріцькій  Л.М.,  Чернявському  Ю.Ю.
безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Садовій, 42/71” (існуючий
житловий будинок).

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно),

Рішення прийнято.

17. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  передачу  Степанову  С.М.  безоплатно  у  власність  земельної
ділянки по вул.  Короленка,  4”  (існуючий житловий будинок) та пояснив
його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект рішення міської ради ,,Про передачу Степанову С.М.

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Короленка, 4”  (існуючий
житловий будинок).

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно),

Рішення прийнято.
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18. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  надання  ПАТ  ,,Кіровоградобленерго”  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  по  місту
Кіровограду”  (для  будівництва  і  обслуговування  КЛ-10  кВ  від  ЗТП-512
до ЗТП-21) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити   проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання

ПАТ ,,Кіровоградобленерго” дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення  земельних  ділянок  по  місту  Кіровограду”  (для  будівництва
і обслуговування КЛ-10 кВ від ЗТП-512 до ЗТП-21). 

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно),

Рішення прийнято.

19. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради  ,,Про  надання  ПАТ  ,,Кіровоградобленерго”  дозволу  на  розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по вул. Великій
Перспективній,  80”  (для  будівництва  виробничих  приміщень
з розподільчими пристроями 35/10 кВ) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Відкласти  розгляд  (до  надання  відповідної  документації)  проекту
рішення міської ради  ,,Про надання ПАТ ,,Кіровоградобленерго” дозволу на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок
по  вул.  Великій  Перспективній,  80”  (для  будівництва  виробничих
приміщень з розподільчими пристроями 35/10 кВ)

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно),

Рішення прийнято.

20. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  надання  ПАТ  ,,Кіровоградобленерго”  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  по  місту
Кіровограду”  (для  будівництва  і  обслуговування  КЛ-10  кВ  від  ПП-2
до ТП-467) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
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ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання

ПАТ ,,Кіровоградобленерго” дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення  земельних  ділянок  по  місту  Кіровограду”  (для  будівництва  і
обслуговування КЛ-10 кВ від ПП-2 до ТП-467)

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно),

Рішення прийнято.

21. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  надання  Гарькавому  Ю.О.  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Соборній,  7-б”
(будівлі торгівлі) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект рішення міської ради ,,Про надання Гарькавому Ю.О.
дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки по вул. Соборній, 7-б” (будівлі торгівлі). 

Результати голосування:
„за” – 2,

„проти” – 0,
„утримались” – 3,

„не голосували” – 0,
Рішення не прийнято.

22. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про надання Олійнику В.В. дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Преображенській,  5”  (об’єкт
торгівлі) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Відмовити у погодженні  проекту рішення міської  ради ,,Про надання
Олійнику В.В. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Преображенській, 5” (об’єкт торгівлі).

Результати голосування:
„за” – 5,

„проти” – 0,
„утримались” – 0,

„не голосували” – 0,
Рішення прийнято.
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23. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про надання Шишко М.Ф. дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Дворцовій  (у  парку
Ковалівському)”  (споруда  адміністративного  та  господарського
призначення) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити в  межах майна  проект  рішення міської  ради ,,Про надання

Шишко М.Ф.  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  по  вул.  Дворцовій  (у  парку  Ковалівському)”  (споруда
адміністративного та господарського призначення).

Результати голосування:
„за” – 3,

„проти” – 0,
„утримались” – 2,

„не голосували” – 0,
Рішення не прийнято.

24. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  надання  Ковальовій  С.А.  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
по вул. Добровольського, 22-г” та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Відкласти  до  усунення  зауважень  управління  містобудування  та
архітектури  проект  рішення  міської  ради,,Про  надання  Ковальовій  С.А.
дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки по вул. Добровольського, 22-г”. 

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно),

Рішення прийнято.

25. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  надання  Ковальовій  С.А.  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Фортечному, 23-г
(торгівельний павільйон) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
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ВИРІШИЛИ:
Відкласти  до  усунення  зауважень  управління  містобудування  та

архітектури  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  Ковальовій  С.А.
дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки по пров. Фортечному, 23-г (торгівельний павільйон). 

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно),

Рішення прийнято.

26. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  надання  Ковальовій  С.А.  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Валентини
Терешкової, 132-в” (об’єкт торгівлі) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Відкласти  до  усунення  зауважень  управління  містобудування  та
архітектури  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  Ковальовій  С.А.
дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки по вул. Валентини Терешкової, 132-в” (об’єкт торгівлі). 

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно),

Рішення прийнято.

27. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  надання  Ковальовій  С.А.  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Яновського, 58-в”
(об’єкт торгівлі) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Відкласти  до  усунення  зауважень  управління  містобудування  та
архітектури  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  Ковальовій  С.А.
дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки по вул. Яновського, 58-в” (об’єкт торгівлі). 

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно),

Рішення прийнято.

28. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про надання Національній телекомпанії України дозволу на розробку
технічної  документації  із  землеустрою  по  вул.  Садовій,  88”  (база
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телекомпанії) та пояснив його основні положення.
В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  Національній

телекомпанії  України  дозволу  на  розробку  технічної  документації  із
землеустрою по вул. Садовій, 88” (база телекомпанії). 

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно),

Рішення прийнято.
29. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  поновлення  ФОП  Обійдихаті  С.П.  договору  оренди  землі
по  вул.  Андріївській,  16-а”  (автостоянка) та  пояснив  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення
ФОП  Обійдихаті  С.П.  договору  оренди  землі  по  вул.  Андріївській,  16-а”
(автостоянка)  з  встановленням  терміну  оренди  строком  на  5  років
та  розміру орендної  плати на  рівні  6  % від  нормативної  грошової  оцінки
земельної ділянки в рік.

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно),

Рішення прийнято.

30. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  поновлення  ТОВ  ,,КАРАВАН-С”  договору  оренди  землі  на
перехресті  вул.  Вокзальної  та  пров.  Ленінського”  (торгівельний кіоск) та
пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Відкласти розгляд питання щодо погодження  проекту рішення міської

ради ,,Про  поновлення  ТОВ  ,,КАРАВАН-С”  договору  оренди  землі  на
перехресті  вул.  Вокзальної  та  пров.  Ленінського”  (торгівельний  кіоск)
з  встановленням  терміну  оренди  строком  на  5  років та  розміру  орендної
плати на рівні 6 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік.

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно),

Рішення прийнято.
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31. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  поновлення  ТОВ  ,,КАРАВАН-С”  договору  оренди  землі
по  вул.  Преображенській  (біля  будинку  побуту)”  (торгівельний  кіоск) та
пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Відкласти розгляд питання щодо погодження  проекту рішення міської

ради ,,Про  поновлення  ТОВ  ,,КАРАВАН-С”  договору  оренди  землі
по  вул.  Преображенській  (біля  будинку  побуту)” (торгівельний  кіоск)
з  встановленням  терміну  оренди  строком  на  5  років та  розміру  орендної
плати на рівні 6 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік.

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно),

Рішення прийнято.

32. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  поновлення  ТОВ  ,,Фарммаш”  договору  оренди  землі
по вул. Генерала Родимцева, 83-б” (виробнича база) та пояснив його основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
З метою додаткового вивчення відтермінувати розгляд проекту рішення

міської ради ,,Про поновлення ТОВ ,,Фарммаш” договору оренди землі по
вул. Генерала Родимцева, 83-б” (виробнича база). 

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

33. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради  ,,Про  передачу  Бугаєвському  С.О.  в  оренду  земельної  ділянки
по вул. Жадова, 24-г” (будівлі торгівлі) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
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ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
Бугаєвському С.О. в оренду земельної ділянки по вул. Жадова, 24-г” (будівлі
торгівлі).

Результати голосування:
„за” – 2,

„проти” – ,
„утримались” – 3,

„не голосували” – 0,
Рішення не прийнято.

34. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  надання  дозволу  на  проведення  експертної  грошової  оцінки
земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 15-г” (ФОП Плуталова В.Д.,
торгівельний павільйон) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,Про  надання  дозволу
на  проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки
по  вул.  Космонавта  Попова,  15-г”  (ФОП  Плуталова  В.Д.,  торгівельний
павільйон). 

Результати голосування:
„за” – 4,

„проти” – 0,
„утримались” – 1,

„не голосували” – 0,
Рішення прийнято.

35. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  надання  дозволу  на  проведення  експертної  грошової  оцінки
земельної  ділянки  по  вул.  Преображенській  (у  торгівельному  комплексі)”
(Березовський  О.В.  та  Махоня  Є.В.,  об’єкт  торгівлі) та  пояснив  його
основні положення.
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В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:

Відкласти розгляд питання та  додатково вивчити погодження  проекту
рішення  міської  ради  ,,Про  надання  дозволу  на  проведення  експертної
грошової  оцінки  земельної  ділянки  по  вул.  Преображенській
(у торгівельному комплексі)”  (Березовський О.В. та Махоня Є.В., об’єкт
торгівлі).

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно),

Рішення прийнято.

36. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  надання  Довгополому  О.В.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Вячеслава
Чорновола, біля будинку 1б” (житловий будинок, учасник АТО) та пояснив
його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради ,,Про надання Довгополому О.В.
дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки по вул. Вячеслава Чорновола, біля будинку 1б” (житловий будинок,
учасник АТО).

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно),

Рішення прийнято.

37. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  надання  Адаменку  К.В.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Декабристів,  біля
будинку  3-а”  (садівництво,  учасник  АТО) та  пояснив  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
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ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради  ,,Про  надання  Адаменку  К.В.
дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки по вул. Декабристів, біля будинку 3-а” (садівництво, учасник АТО).

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно),

Рішення прийнято.

***
Розгляд питань з 38 по 48 пункти порядку денного даного засідання

постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань архітектури, 
будівництва, реклами, регулювання земельних відносин

та охорони навколишнього природного середовища перенесено

***

Голова комісії Ю.Деркаченко

Секретар комісії            В.Дрига


