
 

ПРОЕКТ 

 

 
 

У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОТОКОЛ  №  33 

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 

 

 

08 лютого 2016 року м. Кропивницький 
 

 

Голова комісії Шамардін О.С., 

 

 

      Присутні всі члени комісії: Капітонов С.І. - заступник голови 

комісії, 

Дрига В.В. - секретар комісії, 

Бєлов В.В., 

Гребенчук Ю.Ф., 

Деркаченко Ю.О., 

Ларін А.С., 

 

 

Запрошені: 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 

Кіровоградської міської ради,  

 
 

Присутні: Представники засобів масової 

інформації та громадських організацій 

 

 

 

 



 

Порядок денний 

 

Питання доповідає начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Владов Р.О. 

 

Багатоквартирні будинки (дозвіл, власність) 
1. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про надання 

ОК ЖБК ,,АВІАТОР” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Героїв України, 12” 

(для будівництва та обслуговування багатоквартирного будинку) 

Садівництво (дозволи) 
2. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про надання 

Тарасову О.Д. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Тарана, 9” (вільна) 

Садівництво (передача) 
3. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про передачу 

Чернезі В.З. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Цілинній 

(біля будинку № 50)” 

Аукціони (дозволи) 
4. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про затвердження 

земельної ділянки по вул. Короленка (напроти будинку № 38) право оренди 

на яку набувається на аукціоні” (будівлі торгівлі) 

5. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про затвердження 

земельної ділянки на розі вулиць Комарова та Соборної право оренди 

на яку набувається на аукціоні” (будівлі торгівлі 

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

підприємству із 100 % іноземним капіталом ,,ААЗ ТРЕЙДІНГ КО” 

в оренду земельної ділянки по вул. Виставочній, 1-а” (для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та 

дорожнього господарства) 
7. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про передачу 

ТОВ ,,КІРОВОГРАДВТОРМА” ВЗФ в оренду земельної ділянки 

по вул. Космонавта Попова, 7-а” (для розміщення приймального пункту, 

перехід права від ТОВ ,,Ласка”, термін дії договору оренди закінчено) 
8. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про передачу 

ТОВ ,,Дитячо-юнацький спортивний центр ,,Україна” в оренду земельної 

ділянки по вул. Братиславській, 92” (для розміщення комплексу будівель) 

9. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про передачу 

ПАТ ,,КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” в оренду земельних ділянок 

по вул. Козацькій” (для розміщення опор повітряних ліній 10 кВ) 

 

 



 

10. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про передачу 

ТОВ ,,АДК ІСТЕЙТ” в оренду земельної ділянки по вул. Волкова, 26-б” 

(магазин) 

Оренда (поновлення) 
11. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про 

поновлення ФОП Загребельному К.В. договору оренди земельної ділянки 

по вул. Дворцовій, 35/29” (магазин) 

Поділ земельної ділянки (дозвіл) 
12. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про надання 

ТОВ ,,ЕЛЬДОРАДО” дозволу на поділ земельної ділянки 

по вул. Дворцовій, 36-а”  

13. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про надання 

Кіровоградському кооперативному коледжу економіки і права ім. М.П. Сая 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 4” (розміщення 

гуртожитку) (повторно) 
14. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про надання 

Шмідту В.Ф. дозволу на поділ земельної ділянки по вул. Генерала 

Жадова, 20, корп. 1” (для розміщення багатоповерхового житлового 

будинку) 
15. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про надання 

Гурковському Ю.Л. та Гурковській О.М. дозволу на поділ земельної 

ділянки по вул. Генерала Родимцева, 83-в” (автосалон) 

Постійне користування (дозволи) 
16. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про надання 

ДП ,,Компаніївське лісове господарство” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення лісового 

господарства в межах міста Кропивницького” 

17. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про надання 

ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

по вул. Преображенській, 4” (для розміщення будинку профспілок) 

18. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про надання 

Держсільгоспінспекції в Кіровоградській області дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою по вул. Покровській, 8” 

(для розміщення адміністративної будівлі) 

Внесення змін 
19. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про внесення 

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 28.11.2011 № 491” 

(заміна назви КП ,,Трест зеленого господарства” на КП ,,Кіровоград-

Благоустрій”) 
 

 



 

20. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про внесення 

змін до рішень Кіровоградської міської ради” (від 30.07.2016 № 521 

,,Про передачу Кирилловій Ж.П. в оренду земельної ділянки 

по вул. Полтавській, 32” та від 29.03.2016 № 172 ,,Про передачу 

Герасименко О. М. в оренду земельної ділянки по проїзду Тінистому, 6” - 

зменшення відсоткової ставки орендної плати) 
21. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про внесення 

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 30.07.2016 № 535” 

(,,Про розгляд заяви Мироненко Л.І. від 07.07.2015 р.”, технічна помилка) 

Додаткове питання 
22. Про погодження проекту рішення міської ради № 913 

,,Про звіт щодо виконання Програми природоохоронних заходів місцевого 

значення за 2016 рік” 

 

СЛУХАЛИ: 
 Шамардіна О.С., який запропонував затвердити порядок денний 

комісії відповідно до листа від 06.02.2016 № 104 управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища.  
 

ВИСТУПИЛИ: 
 Владов Р.П. вніс пропозицію включити до порядку денного комісії  

питання, а саме: 

  Про звіт щодо виконання Програми природоохоронних заходів 

місцевого значення за 2016 рік. 

 Капітонов С.І. запропонував зняти з розгляду пункт 3 листа 

від 06.02.2016 № 104 управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища, а саме: 

 ,,3. Про передачу Барановій А.М. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Селище Миру, 3”. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

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 листа від 06.02.2016 № 104 управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

з урахуванням наступних пропозицій, а саме: 

 включити до порядку денного комісії  питання, а саме: 

 Про звіт щодо виконання Програми природоохоронних заходів 

місцевого значення за 2016 рік; 
 



 

 зняти з розгляду пункт 3 листа від 06.02.2016 № 104 управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 

а саме: 

 ,,3. Про передачу Барановій А.М. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Селище Миру, 3”. 

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

*** 
 До роботи комісії долучився Ларін А.С. 

*** 

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

міської ради ,,Про надання ОК ЖБК ,,АВІАТОР” дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв 

України, 12” (для будівництва та обслуговування багатоквартирного 

будинку) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 
 Погодити проект рішення міської ради ,,Про надання 

ОК ЖБК ,,АВІАТОР” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Героїв України, 12” (для будівництва 

та обслуговування багатоквартирного будинку). 
Результати голосування: 

„за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

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

міської ради ,,Про надання Тарасову О.Д. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Тарана, 9” 

(вільна) та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 
Погодити проект рішення міської ради ,,Про надання Тарасову О.Д. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Тарана, 9” (вільна). 

Результати голосування: 

„за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
*** 

 Деркаченко Ю.О. залишив засідання  



 

*** 

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

міської ради  ,,Про передачу Чернезі В.З. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Цілинній (біля будинку № 50)” та пояснив його основні 

положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 
Погодити проект рішення міської ради ,,Про передачу Чернезі В.З. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Цілинній 

(біля будинку № 50)”. 

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

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

міської ради ,,Про затвердження земельної ділянки по вул. Короленка 

(напроти будинку № 38) право оренди на яку набувається на аукціоні” 

(будівлі торгівлі) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Погодити проект рішення міської ради ,,Про затвердження земельної 

ділянки по вул. Короленка (напроти будинку № 38) право оренди на яку 

набувається на аукціоні” (будівлі торгівлі). 

Результати голосування: 

„за” – 3, 

„проти” – 1, 

„утримались” – 2, 

„не голосували” – 0, 

Рішення не прийнято. 
 

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

міської ради ,,Про затвердження земельної ділянки на розі вулиць 

Комарова та Соборної право оренди на яку набувається на аукціоні” 

(будівлі торгівлі) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Погодити проект рішення міської ради ,,Про затвердження земельної 



 

ділянки на розі вулиць Комарова та Соборної право оренди на яку 

набувається на аукціоні” (будівлі торгівлі). 

Результати голосування: 

„за” – 3, 

„проти” – 1, 

„утримались” – 2, 

„не голосували” – 0, 

Рішення не прийнято. 
 

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

міської ради ,,Про передачу підприємству із 100 % іноземним капіталом 

,,ААЗ ТРЕЙДІНГ КО” в оренду земельної ділянки 

по вул. Виставочній, 1-а” (для розміщення та експлуатації будівель 

і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства) та 

пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 
Погодити проект рішення міської ради ,,Про передачу підприємству 

із 100 % іноземним капіталом ,,ААЗ ТРЕЙДІНГ КО” в оренду земельної 

ділянки по вул. Виставочній, 1-а” (для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства).  
Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

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

міської ради ,,Про передачу ТОВ ,,КІРОВОГРАДВТОРМА” ВЗФ в оренду 

земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 7-а” (для розміщення 

приймального пункту, перехід права від ТОВ ,,Ласка”, термін дії 

договору оренди закінчено) та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 
З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення 

міської ради ,,Про передачу ТОВ ,,КІРОВОГРАДВТОРМА” ВЗФ в оренду 

земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 7-а”. 

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

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



 

міської ради ,,Про передачу ТОВ ,,Дитячо-юнацький спортивний центр 

,,Україна” в оренду земельної ділянки по вул. Братиславській, 92” 

(для розміщення комплексу будівель) та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 
Погодити проект рішення міської ради ,,Про передачу ТОВ ,,Дитячо-

юнацький спортивний центр ,,Україна” в оренду земельної ділянки 

по вул. Братиславській, 92” (для розміщення комплексу будівель). 

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

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

міської ради ,,Про передачу ПАТ ,,КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” в оренду 

земельних ділянок по вул. Козацькій” (для розміщення опор повітряних 

ліній 10 кВ) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 
Погодити проект рішення міської ради ,,Про передачу 

ПАТ ,,КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” в оренду земельних ділянок 

по вул. Козацькій” (для розміщення опор повітряних ліній 10 кВ). 

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

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

міської ради ,,Про передачу ТОВ ,,АДК ІСТЕЙТ” в оренду земельної 

ділянки по вул. Волкова, 26-б” (магазин) та пояснив його основні 

положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 
Погодити проект рішення міської ради ,,Про передачу 

ТОВ ,,АДК ІСТЕЙТ” в оренду земельної ділянки по вул. Волкова, 26-б” 

(магазин). 
Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

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



 

міської ради ,,Про поновлення ФОП Загребельному К.В. договору оренди 

земельної ділянки по вул. Дворцовій, 35/29” (магазин) та пояснив його 

основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 
Погодити проект рішення міської ради ,,Про поновлення 

ФОП Загребельному К.В. договору оренди земельної ділянки 

по вул. Дворцовій, 35/29” (магазин).  

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

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

міської ради ,,Про надання ТОВ ,,ЕЛЬДОРАДО” дозволу на поділ 

земельної ділянки по вул. Дворцовій, 36-а” та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Погодити проект рішення міської ради ,,Про надання 

ТОВ ,,ЕЛЬДОРАДО” дозволу на поділ земельної ділянки 

по вул. Дворцовій, 36-а”.  

Результати голосування: 

„за” – 5, 

„проти” – 0, 

„утримались” – 1, 

„не голосували” – 0, 

Рішення прийнято. 
 

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

міської ради ,,Про надання Кіровоградському кооперативному коледжу 

економіки і права ім. М.П. Сая дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

по вул. Великій Перспективній, 4” (розміщення гуртожитку) (повторно) 

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

 

ВИРІШИЛИ: 
1. З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення 



 

міської ради ,,Про надання Кіровоградському кооперативному коледжу 

економіки і права ім. М.П. Сая дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

по вул. Великій Перспективній, 4” (розміщення гуртожитку) 

(повторно). 
2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища запросити на комісію заявників - 

Кіровоградському кооперативному коледжу економіки і права 

імені М.П. Сая та представників-сумісних землекористувачів земельної 

ділянки по вул. Великій Перспективній, 4.  

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

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

міської ради ,,Про надання Шмідту В.Ф. дозволу на поділ земельної 

ділянки по вул. Генерала Жадова, 20, корп. 1” (для розміщення 

багатоповерхового житлового будинку) та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Погодити проект рішення міської ради ,,Про надання Шмідту В.Ф. 

дозволу на поділ земельної ділянки по вул. Генерала Жадова, 20, корп. 1” 

(для розміщення багатоповерхового житлового будинку). 
Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

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

міської ради ,,Про надання Гурковському Ю.Л. та Гурковській О.М. 

дозволу на поділ земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева, 83-в” 

(автосалон) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 
1. З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту  рішення 



 

міської ради ,,Про надання Гурковському Ю.Л. та 

Гурковській О.М. дозволу на поділ земельної ділянки по вул. Генерала 

Родимцева, 83-в” (автосалон). 
 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища запросити на комісію заявників 

Гурковського Ю.Л. та Гурковську О.М. 

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
*** 

 Деркаченко Ю.О. долучився до комісії. 

*** 

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

міської ради ,,Про надання ДП ,,Компаніївське лісове господарство” 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для ведення лісового господарства в межах міста 

Кропивницького” та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради ,,Про надання ДП 

,,Компаніївське лісове господарство” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення лісового 

господарства в межах міста Кропивницького”. 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища запросити на комісію керівників 

ДП ,,Компаніївське лісове господарство”. 

Результати голосування: 

„за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

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

міської ради ,,Про надання ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою по вул. Преображенській, 4” та пояснив його 

основні положення. 
 

 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 



 

 

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

ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою 

по вул. Преображенській, 4”.  

Результати голосування: 

„за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

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

міської ради ,,Про надання Держсільгоспінспекції в Кіровоградській 

області дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою по 

вул. Покровській, 8” (для розміщення адміністративної будівлі) та 

пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Погодити проект рішення міської ради ,,Про надання 

Держсільгоспінспекції в Кіровоградській області дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою по вул. Покровській, 8” 

(для розміщення адміністративної будівлі).  
Результати голосування: 

„за” – 6, 

„проти” – 0, 

„утримались” – 1, 

„не голосували” - 0, 

Рішення прийнято. 
 

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

міської ради ,,Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 28.11.2011 № 491” (заміна назви КП ,,Трест зеленого господарства” 

на КП ,,Кіровоград-Благоустрій”) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Погодити проект рішення міської ради ,,Про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 28.11.2011 № 491” (заміна назви 

КП ,,Трест зеленого господарства” на КП ,,Кіровоград-Благоустрій”).  
Результати голосування: 



 

„за” – 6, 

„проти” – 0, 

„утримались” – 1, 

„не голосували” - 0, 

Рішення прийнято. 
 

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

міської ради ,,Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради” 

(від 30.07.2016 № 521 ,,Про передачу Кирилловій Ж.П. в оренду земельної 

ділянки по вул. Полтавській, 32” та від 29.03.2016 № 172 ,,Про передачу 

Герасименко О. М. в оренду земельної ділянки по проїзду Тінистому, 6” - 

зменшення відсоткової ставки орендної плати) та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
1. Відмовити у внесенні змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 30.07.2016 № 521 ,,Про передачу Кирилловій Ж.П. в оренду земельної 

ділянки по вул. Полтавській, 32”.  

Результати голосування: 

„за” – 5, 

„проти” – 0, 

„утримались” – 2, 

„не голосували” - 0, 

Рішення прийнято. 

 
2. Відмовити у внесенні змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 29.03.2016 № 172 ,,Про передачу Герасименко О. М. в оренду земельної 

ділянки по проїзду Тінистому, 6”.  

Результати голосування: 

„за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

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

міської ради ,,Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 30.07.2016 № 535” (,,Про розгляд заяви Мироненко Л.І. 

від 07.07.2015 р.”, технічна помилка) та пояснив його основні положення. 
 

 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 



 

 

ВИРІШИЛИ: 
Погодити проект рішення міської ради ,,Про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 30.07.2016 № 535” (,,Про розгляд 

заяви Мироненко Л.І. від 07.07.2015 р.”, технічна помилка).  

Результати голосування: 

„за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

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

міської ради № 913 ,,Про звіт щодо виконання Програми 

природоохоронних заходів місцевого значення за 2016 рік” та пояснив його 

основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 
Погодити проект рішення міської ради № 913 ,,Про звіт щодо 

виконання Програми природоохоронних заходів місцевого значення 

за 2016 рік”.  

Результати голосування: 

„за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 
Шамардіна О.С., який запропонував членам комісії визначитися щодо 

терміну проведення окремого засідання постійної комісії Кіровоградської 

міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

з питання щодо правового статусу садових товариств та оформлення 

приватизації земельних ділянок, які входять до садових товариств. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 
 Окрему постійну комісію Кіровоградської міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища з питання щодо 

правового статусу садових товариств та оформлення приватизації 

земельних ділянок, які входять до садових товариств провести після 

першого засідання VIII сесії міської ради. 

Результати голосування: 

„за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

СЛУХАЛИ: 



 

 

Шамардіна О.С., який звернув увагу членів комісії на відсутність 

механізму розгляду питань, які стосуються розміщення реклами у місті на 

засіданнях постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища, а саме необхідність 

розгляду питань з розміщення реклами до засідання комісії з координації 

заходів щодо впорядкування розміщення зовнішньої реклами на території 

міста та на виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.  

ВИРІШИЛИ:  

 Надати доручення юридичному управлінню Кіровоградської міської 

ради підготувати пояснення, щодо законності та доцільності розгляду 

рекламних питань постійною комісією Кіровоградської міської ради 

з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища та надати 

пропозиції на комісію.  

 

 

 

Голова комісії            О.Шамардін 

 

 


