
У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ  №  26
виїзної постійної комісії з питань архітектури, 

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

12 жовтня 2016 року м. Кропивницький

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.,

Відсутні члени комісії: Бєлов В.В.,
Шамардін О.С.,

Запрошені: Владов Р.П. - начальник 
управління земельних відносин та 
охорони навколишнього природного 
середовища.

Порядок денний

1. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
ЖБК ,,ПОЛІТ” у власність земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка, 29,
корп.  2  в  блок  секціях  №  1,2,3,4  відповідно  вісям  1,2,3,4,5,6
(102 мікрорайон, поз. 33)”

2. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Шмідту  В.Ф.  дозволу  на  розроблення   проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова, 20, корп. 1”

3. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Арутюнян  Л.К.  дозволу  на  розроблення  технічної  документації
із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі
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(на місцевості) по вул. Генерала Жадова, 18-а” 
4. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання

Кіровоградському  міському  спортивному  клубу  товариства  сприяння
обороні  України  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  в  постійне  користування  для  розміщення
спортивного клубу по вул. Ушакова, 3-б”

5. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
Ребровій  А.О.  в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Комарова
(біля будинку № 42)”

6. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
ПАТ  ,,Акціонерний  комерційний  промислово-інвестиційний  банк” в
оренду земельної ділянки  по вул. Кавказькій, 16/15”

7. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про поновлення
ФОП Охрименко Н.В. договору оренди земельної ділянки по вул. Героїв
України, 28-б”

8. Про  розгляд  питання  щодо  продовження  договору  оренди
земельної  ділянки ТОВ ,,СМ-Маркет”  по  вул.  Генерала  Жадова,  30  під
розміщення торгівельного комплексу (договір оренди 170-к від 26.10.2006
на 10 років) 

9. Про  розгляд  питання  стосовно  вільної  земельної  ділянки
по вул. Харківська, 1-в

10. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про
поновлення  ПВКФ  ,,СВЕСА”  договору  оренди  земельної  ділянки
вул. Героїв Сталінграда, 28-а”

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

міської ради ,,Про передачу ЖБК ,,ПОЛІТ” у власність земельної ділянки
по вул. Юрія Коваленка, 29, корп. 2 в блок секціях № 1,2,3,4 відповідно
вісям  1,2,3,4,5,6  (102  мікрорайон,  поз.  33)” та  пояснив  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

 1.  Відмовити  у   передачі  ЖБК  ,,ПОЛІТ”  у  власність  земельної
ділянки по вул. Юрія Коваленка, 29, корп. 2.

2.  Доручити  управлінню  земельних  відносин  та  охорони
навколишнього  природного  середовища  запропонувати  заявнику
звернутися  до  міської  ради  щодо  укладення  договору  оренди  земельної
ділянки по вул. Юрія Коваленка, 29, корп. 2.

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

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

міської ради ,,Про надання Шмідту В.Ф. дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Генерала
Жадова, 20, корп. 1” та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього
природного  середовища  запропонувати  заявнику  повторно  подати  заяву
до міської ради стосовно  відведення земельної ділянки по вул. Генерала
Жадова,  20,  корп.  1  з  урахуванням  зауважень управління  земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища.

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

Рішення прийнято.
3. СЛУХАЛИ:

Владова  Р.П.,  який  ознайомив  членів  комісії  з  проектом  рішення
міської  ради ,,Про  надання  Арутюнян  Л.К.  дозволу  на  розроблення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Генерала Жадова, 18-а” та пояснив
його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього
природного  середовища  винести  дане  питання на  чергове  засідання
постійної  комісії  Кіровоградської  міської  ради  з  питань  архітектури,
будівництва,  реклами,  регулювання  земельних  відносин  та  охорони
навколишнього природного середовища та прийняти відповідне рішення.

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

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про надання Кіровоградському міському спортивному клубу
товариства  сприяння  обороні  України  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування
для розміщення спортивного клубу по вул. Ушакова, 3-б” та пояснив його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
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ВИРІШИЛИ:
1.  Відмовити  у  наданні  Кіровоградському  міському  спортивному

клубу товариства сприяння обороні України дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування
для розміщення спортивного клубу по вул. Ушакова, 3-б.

2.  Доручити  управлінню  земельних  відносин  та  охорони
навколишнього природного середовища запропонувати заявнику укласти
договір оренди земельної ділянки по вул. Ушакова, 3-б.

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

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  передачу  Ребровій  А.О.  в  оренду  земельної  ділянки
по  вул.  Комарова  (біля  будинку  №  42)” та  пояснив  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради ,,Про передачу Ребровій А.О.
в оренду земельної ділянки по вул. Комарова (біля будинку № 42)”.

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

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про передачу ПАТ ,,Акціонерний комерційний промислово-
інвестиційний банк” в оренду земельної ділянки по вул. Кавказькій, 16/15”
та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу
ПАТ  ,,Акціонерний  комерційний  промислово-інвестиційний  банк”
в оренду земельної ділянки по вул. Кавказькій, 16/15”. 

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

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  поновлення  ФОП  Охрименко  Н.В.  договору  оренди
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земельної ділянки по вул. Героїв України, 28-б” та пояснив його основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Доручити  управлінню  земельних  відносин  та  охорони
навколишнього  природного  середовища  запропонувати  заявнику надати
пакет  документів  (судові  рішення),  винести  дане  питання на  чергове
засідання  постійної  комісії  Кіровоградської  міської  ради  з  питань
архітектури,  будівництва,  реклами,  регулювання  земельних  відносин  та
охорони  навколишнього  природного  середовища,  прийняти  відповідне
рішення.

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

Рішення прийнято.

8. СЛУХАЛИ:
Владова  Р.П.,  який  ознайомив  членів  комісії  з  питанням  про

продовження  договору  оренди  земельної  ділянки  ТОВ  ,,СМ-Маркет”
по  вул.  Генерала  Жадова,  30  під  розміщення  торгівельного  комплексу
(договір оренди 170-к від 26.10.2006 на 10 років).

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього
природного  середовища  підготувати  проект  рішення  про  відмову
у   продовженні  договору  оренди  земельної  ділянки  ТОВ ,,СМ-Маркет”
по вул. Генерала Жадова,  30 та ініціювати щодо включення зазначеного
питання до проекту порядку денного сесії міської ради.

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

Рішення прийнято.

9. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії  з питанням  про вільну

земельну  ділянку  по  вул.  Харківська,  1-в та  пояснив  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього

природного  середовища,  управлінню  містобудування  та  архітектури
Кіровоградської міської ради вивчити питання стосовно вільної земельної
ділянки  по  вул.  Харківська,  1-в та  провести  відповідні  заходи з  метою
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використання  вищезазначеної  земельної  ділянки  для  отримання
учасниками  та  членами  сімей  загиблих  учасників  антитерористичної
операції на території м. Кропивницького.

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

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про поновлення ПВКФ ,,СВЕСА” договору оренди земельної
ділянки  вул. Героїв Сталінграда, 28-а” та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення

ПВКФ  ,,СВЕСА”  договору  оренди  земельної  ділянки   вул.  Героїв
Сталінграда, 28-а”.

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

Рішення прийнято.

Голова комісії Ю.Деркаченко

Секретар комісії            В.Дрига


