
ПРОЕКТ *ПРОЕКТ * ПРОЕКТ * ПРОЕКТ * ПРОЕКТ * ПРОЕКТ * 

У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ  №  35
засідання постійної комісії з питань архітектури, 

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

01 березня 2017 року м. Кропивницький

Голова комісії Шамардін О.С.,

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

Відсутні члени комісії: Бєлов В.В.,
Деркаченко Ю.О.,

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

Мартинова І.В. - заступник начальника 
управління містобудування та 
архітектури - начальник відділу 
планування та містобудівного кадастру 
управління містобудування та 
архітектури Кіровоградської міської ради,

Присутні: Полєтаєв  С.І.  -  щодо земельної  ділянки
по просп. Перемоги, 14-б,

Малий А.В. - щодо земельної ділянки по
вул. Космонавта Попова (біля аптеки),

Представники засобів масової інформації 
та громадських організацій.
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Порядок денний

Питання доповідає начальник управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища Владов Р.О.

1. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок учасникам АТО” (Іляшенко, 4 пунктів, 3 заяви)
Приватний сектор   (учасники АТО, передача)

2. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
Кедіку С.Ю. у власність земельної ділянки по вул. Скульського (напроти
будинку № 46)”
Приватний сектор (дозволи)

3. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Гончаровій  В.А.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по пров. Алтайському”(вільна)

4. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок громадянам” (Гончаров, 5 пунктів, 4 заяви)
Приватний сектор (передача, майно)

5. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
у власність  земельних ділянок громадянам”  (Березовський,  16  пунктів,
14 заяв)
Багатоквартирні будинки (дозвіл, власність)

6. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
ОСББ ,,Наш дім-24” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Лінія 5-а, 24” (для будівництва та
обслуговування багатоквартирного будинку)
Садівництво   (дозволи)

7. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Іляшенку  Р.М.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Салганні Піски” (учасник АТО)

8. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
дозволів  на  розроблення  проектів  землеустрою  в  садових  товариствах”
(Штанько, 33 пунктів, 32 заяви) 

9. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
дозволів  на  розроблення  проектів  землеустрою  в  садових  товариствах”
(Михайлишин, 11 пунктів, 10 заяв)

10. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про надання
дозволів  на  розроблення  проектів  землеустрою  в  садових  товариствах”
(Загреба, 17 пунктів, 16 заяв)
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Садівництво (передача)
11. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про передачу у

власність  земельних  ділянок  в  садових  товариствах”  (Тихоненко,
9 пунктів, 7 заяв) 

12. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про передачу
у власність земельних ділянок в садових товариствах” (Бондар, 8 пунктів,
6 заяв)

13. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про передачу у
власність земельних ділянок в садових товариствах” (Марчук, 7 пунктів,
5 заяв)

14. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про передачу у
власність земельних ділянок в садових товариствах”  (Салов, 30 пунктів,
28 заяв) (повторно)
Оренда (дозволи)

15. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про надання
Коваль  Л.М.  дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по
вул. Харківській, 1” (господарчі будівлі)

16. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про надання
Кас’яновій  С.В.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Євгена  Тельнова,  4-а”
(для розміщення лікувального комплексу)

17. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про надання
КОКМВП профдезінфекції  ,,РАТТУС” дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки по
вул. Комарова, 64” (адміністративно-лабораторні приміщення)
Оренда (передача)

18. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про передачу
ПП  ,,НЕГОЦИАНТ”  в  оренду  земельної  ділянки
по просп. Інженерів, 15-а” (адміністративно-господарчі будівлі)
Оренда (поновлення)

19. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради
,,Про поновлення Алєксєєнку О.І. договору оренди земельної ділянки по
просп. Перемоги (біля існуючої автостоянки)” (гараж)

20. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради
,,Про поновлення Очеретяному К.В. договору оренди земельної ділянки по
Студентському бульвару, 17-а” (торговельний павільйон)

21. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про
поновлення  Дубраві  Л.Г.  договору  оренди  земельної  ділянки
по вул. Холодноярській, 27” (магазин)

22. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про
поновлення ПрАТ ,,ПАЛЯНИЦЯ” договору оренди земельної ділянки по
просп. Університетському (біля обласної лікарні)” (торговельний кіоск)
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Оренда   (відмова у зменшенні орендної плати)
23. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про відмову

у зменшенні орендної плати” (Швець Р.Ю.)
Суборенда (надання дозволів)

24. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про надання
Малому  А.В.  дозволу  на  передачу  в  суборенду  земельної  ділянки
по вул. Космонавта Попова (біля аптеки)” (кіоск по ремонту взуття)
Аукціони (дозволи)

25. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про
затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Пашутінській  (напроти
супермаркету  ,,АТБ”),  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”
(будівлі торгівлі)
Зміна цільового призначення (дозвіл)

26. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про надання
Катеринич  Н.М.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  шляхом  зміни  цільового  призначення
по вул. Запорізькій (біля будинку № 32/18)” (з розміщення торгівельного
приміщення на магазин)
Поділ земельної ділянки (дозвіл)

27. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про надання
управлінню земельних  відносин  та  охорони  навколишнього  природного
середовища  Кіровоградської  міської  ради  дозволу  на  поділ  земельної
ділянки по вул. Волкова (напроти будинку № 4)” (на звернення учасника
АТО Учеваткіна Є.І.  з  подальшою зміною цільового призначення під
житлове будівництво)
Постійне користування (дозволи)

28. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про надання
квартирно-експлуатаційному  відділу  міста  Кіровограда  дозволу  на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Братиславській, 9”  (для розміщення цілісного майнового комплексу
Міністерства оборони)
Постійне користування (передача)

29. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про передачу
управлінню  комунальної  власності  Кіровоградської  міської  ради  в
постійне  користування  земельної  ділянки  по  вул.  Котляревського,  2-б”
(виробнича база)

30. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про передачу
Державному  підприємству  ,,Підприємство  Кіровоградської  виправної
колонії  управління  Державної  пенітенціарної  служби  України  в
Кіровоградській області (№ 6)” у постійне користування земельної ділянки
по  вул.  Генерала  Жадова  (біля  будинку  №  28)”  (для  будівництва
багатоповерхового житлового будинку)
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Постійне користування   (припинення)
31. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради

,,Про  припинення  Українському  державному  підприємству  поштового
зв’язку  ,,Укрпошта”  Кіровоградської  дирекції  права  постійного
користування земельною ділянкою по вул. Бєляєва, 15, корп. 1” (передача
гуртожитку до комунальної власності)
Внесення змін

32. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про внесення
змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  14.07.2015  №  4345”
(,,Про надання ПФ ,,Анавік” дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по вул. Яновського, 104-а”)  (дозвіл на
проект  замінити  на  дозвіл  на  технічна  документацію  у  зв’язку
зі змінами в законодавстві)

33. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про внесення
змін  до  рішень  Кіровоградської  міської  ради”  (від  17.01.2017  №  773
,,Про  передачу  у  спільну  сумісну  власність  земельних  ділянок
громадянам”, від 17.01.2017 № 771 ,,Про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок громадянам”) (технічні помилки)

34. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про внесення
змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  10.11.2016  №  624”
(,,Про  надання  дозволів  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення земельних ділянок учасникам АТО”)

35. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  зміну
Шабленко  Т.Т.  цільового  призначення  земельної  ділянки
по вул. Сімферопольській, 49/164”

36. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про надання
Єфімовичу  Д.С.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  на  розі  вул.  Барболіна  та  вул.  Романа
Майстерюка”

37. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради
,,Про поновлення ФОП Полєтаєву С.І. договору оренди земельної ділянки
по просп. Перемоги, 14-б”

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

комісії  відповідно до листа від 24.02.2017 № 197 управління земельних
відносин  та  охорони  навколишнього  природного  середовища
Кіровоградської міської ради. 
ВИСТУПИЛИ:

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

про зміну Шабленко Т.Т. цільового призначення земельної ділянки по
вул. Сімферопольській, 49/164;
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про  надання  Єфімовичу  Д.С.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на розі вул. Барболіна та
вул. Романа Майстерюка;

про  поновлення  ФОП  Полєтаєву  С.І.  договору  оренди  земельної
ділянки по просп. Перемоги, 14-б.

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  24.02.2017  №  197  управління
земельних  відносин  та  охорони  навколишнього  природного  середовища
з урахуванням пропозиції включити до порядку денного комісії 3 питання
(додаються), а саме:

про зміну Шабленко Т.Т. цільового призначення земельної ділянки по
вул. Сімферопольській, 49/164;

про  надання  Єфімовичу  Д.С.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на розі вул. Барболіна та
вул. Романа Майстерюка;

про  поновлення  ФОП  Полєтаєву  С.І.  договору  оренди  земельної
ділянки по просп. Перемоги, 14-б.

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

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:
Владова  Р.П.  щодо  виконання  протокольного  доручення  засідання

постійної  комісії  Кіровоградської  міської  ради  з  питань  архітектури,
будівництва,  реклами,  регулювання  земельних  відносин  та  охорони
навколишнього  природного  середовища (протокол  № 34  від  15.02.2017)
управлінням земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища  (лист  від  01.03.2017 №  222)  про  стан  виконання  рішень
Кіровоградської  міської  ради  про  депутатські  запити  депутатів  міської
ради сьомого скликання в частині регулювання земельних відносин.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Взяти  до  відома  інформацію  щодо виконання  протокольного
доручення  засідання  постійної  комісії  Кіровоградської  міської  ради
з  питань  архітектури,  будівництва,  реклами,  регулювання  земельних
відносин  та  охорони  навколишнього  природного  середовища
(протокол № 34 від 15.02.2017) про стан виконання рішень Кіровоградської
міської  ради  про  депутатські  запити  депутатів  міської  ради  сьомого
скликання в частині регулювання земельних відносин, які перебувають на
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виконанні  управління  земельних  відносин  та  охорони  навколишнього
природного середовища.

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

Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ:

Мартинову  І.В.  стосовно  виконання  протокольного  доручення
засідання  постійної  комісії  Кіровоградської  міської  ради  з  питань
архітектури,  будівництва,  реклами,  регулювання  земельних  відносин
та  охорони  навколишнього  природного  середовища  (протокол  №  34
від  15.02.2017)  управлінням  містобудування  та  архітектури
(лист від 24.02.2017 № 563) про стан виконання рішень Кіровоградської
міської  ради  про  депутатські  запити  депутатів  міської  ради  сьомого
скликання в частині регулювання земельних відносин.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Взяти  до  відома  інформацію  щодо виконання  протокольного
доручення  засідання  постійної  комісії  Кіровоградської  міської  ради
з  питань  архітектури,  будівництва,  реклами,  регулювання  земельних
відносин  та  охорони  навколишнього  природного  середовища
(протокол  №  34  від  15.02.2017)  про  стан  виконання  рішень
Кіровоградської  міської  ради  про  депутатські  запити  депутатів  міської
ради сьомого скликання в частині регулювання земельних відносин, які
перебувають  на  виконанні  управління  містобудування  та  архітектури
Кіровоградської міської ради.

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

Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ:

Шамардіна О.С., який вніс пропозицію розглянути питання обрізки
дерев у місті та запросити на засідання постійної комісії Кіровоградської
міської  ради  з  питань  архітектури,  будівництва,  реклами,  регулювання
земельних  відносин  та  охорони  навколишнього  природного  середовища
представників Головного управління житлово-комунального господарства
Кіровоградської  міської ради та безпосередніх виконавців обрізки дерев
комунальне  підприємство  ,,Кіровоград-Благоустрій  Кіровоградської
міської ради”.
ВИСТУПИЛИ:

Гребенчук  Ю.Ф.  запропонував  запросити  та  заслухати  з  цього
питання спеціалізовану інспекцію Кіровоградської міської ради та сектор
екології та природоохоронної діяльності управління земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища  Кіровоградської міської
ради.
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В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Запросити на засідання комісії Кіровоградської міської ради з питань
архітектури,  будівництва,  реклами,  регулювання  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища   Кіровоградської міської
ради (15  . 03.2017 о 13.00, кімн. 222-а) представників Головного управління
житлово-комунального  господарства  Кіровоградської  міської  ради,
комунального  підприємства  ,,Кіровоград-Благоустрій  Кіровоградської
міської ради”,  управління земельних відносин та охорони навколишнього
природного  середовища  Кіровоградської  міської  ради  та  спеціалізованої
інспекції  Кіровоградської  міської  ради  для  надання  інформації стосовно
обрізки дерев у нашому місті. 

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

Рішення прийнято.

1. 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” (Іляшенко,
4 пунктів, 3 заяви) 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” (Іляшенко, 4 пунктів, 3 заяви).

Результати голосування:
„за” – 4,

„проти” – 0,
„утримались” – 1,

„не голосували” – 0,
Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про передачу Кедіку С.Ю. у власність земельної ділянки по
вул.  Скульського  (напроти  будинку  №  46)” 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 Кедіку С.Ю.

у  власність  земельної  ділянки  по  вул.  Скульського
(напроти будинку № 46)”.

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

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  надання  Гончаровій  В.А.  дозволу  на  розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
по пров. Алтайському”(вільна) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища Кіровоградської міської ради підготувати проект
рішення міської ради про відмову у наданні Гончаровій В.А. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
пров. Алтайському”(вільна).

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

Рішення прийнято.

4. 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” (Гончаров,  5 пунктів,
4 заяви) 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” (Гончаров, 5 пунктів, 4 заяви).

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

Рішення прийнято.

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

міської ради  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  у  власність

земельних ділянок громадянам” (Березовський, 16 пунктів, 14 заяв).
Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про надання ОСББ ,,Наш дім-24” дозволу на розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
по  вул.  Лінія  5-а,  24”  (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
ОСББ ,,Наш дім-24” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Лінія 5-а, 24” (для будівництва та
обслуговування багатоквартирного будинку). 

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

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про надання Іляшенку Р.М. дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Салганні Піски”
(учасник АТО) 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 надання Іляшенку Р.М. дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Салганні
Піски” (вивчити під час виїзної комісії).   

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

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою
в садових товариствах” (Штанько, 33 пунктів, 32 заяви)  та пояснив його
основні положення.
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ВИСТУПИЛИ:
Шамардін  О.С.  звернув  увагу,  що  під  час  зустрічі  з  керівниками

садових  товариств  міста  узгоджено  питання  щодо  документів,  які
додаються до заяви на оформлення земельних ділянок садових товариств.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради  за  виключенням  пункту  6
,,Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою в садових
товариствах” (Штанько, 33 пунктів, 32 заяви), а саме:

,,6.  Надати  Дроздовій  Світлані  Геннадіївні  дозвіл  на  розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  безоплатно  у
власність  в  садівничому  товаристві  ,,ім.  Тимірязєва”,  ділянка  №  507
орієнтовною  площею  0,0792  га  (у  тому  числі  по  угіддях:  0,0792  га  –
багаторічні  насадження),  для  індивідуального  садівництва  за  рахунок
земель сільськогосподарського призначення”. 

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

Рішення прийнято.

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

міської ради  ,,Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою
в садових товариствах”  (Михайлишин, 11 пунктів, 10 заяв) 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 в садових товариствах” (Михайлишин,
11 пунктів, 10 заяв).

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

Рішення прийнято.

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

міської ради  ,,Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою
в садових товариствах”  (Загреба,  17 пунктів,  16 заяв) 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  дозволів  на

розроблення  проектів  землеустрою  в  садових  товариствах”  (Загреба,
17 пунктів, 16 заяв).

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

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  передачу  у  власність  земельних  ділянок  в  садових
товариствах”  (Тихоненко,  9  пунктів,  7  заяв)   та  пояснив  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  у  власність
земельних ділянок в садових товариствах” (Тихоненко, 9 пунктів, 7 заяв).

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

Рішення прийнято.

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

міської  ради  ,,Про  передачу  у  власність  земельних  ділянок  в  садових
товариствах”  (Бондар,  8  пунктів,  6  заяв) та  пояснив  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект рішення міської  ради  ,,Про передачу у власність
земельних ділянок в садових товариствах” (Бондар, 8 пунктів, 6 заяв).

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

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  передачу  у  власність  земельних  ділянок  в  садових
товариствах”  (Марчук,  7  пунктів,  5  заяв) 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  у  власність

земельних ділянок в садових товариствах” (Марчук, 7 пунктів, 5 заяв).
Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  передачу  у  власність  земельних  ділянок  в  садових
товариствах”  (Салов,  30  пунктів,  28  заяв)  (повторно) та  пояснив його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  у  власність
земельних ділянок в садових товариствах”  (Салов, 30 пунктів, 28 заяв)
(повторно). 

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

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про надання Коваль Л.М. дозволу на розроблення технічної
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж
земельної ділянки по вул. Харківській, 1” (господарчі будівлі) та пояснив
його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Відправити  на  доопрацювання  управлінню  земельних  відносин  та

охорони навколишнього природного середовища  проект рішення міської
ради ,,Про  надання  Коваль  Л.М.  дозволу  на  розроблення  технічної
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж
земельної  ділянки  по  вул.  Харківській,  1” (надати  документи
попереднього землекористувача).

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

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  надання  Кас’яновій  С.В.  дозволу  на  розроблення
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проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Євгена
Тельнова, 4-а” (для розміщення лікувального комплексу) та пояснив його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення міської ради ,,Про надання Кас’яновій С.В.

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  по  вул.  Євгена  Тельнова,  4-а” (для  розміщення  лікувального
комплексу). 

Результати голосування:
„за” – 4,

„проти” – 0,
„утримались” – 1,
„не голосували” - 0,
Рішення прийнято.

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

міської ради  ,,Про надання КОКМВП профдезінфекції ,,РАТТУС” дозволу
на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
меж  земельної  ділянки  по  вул.  Комарова,  64”  (адміністративно-
лабораторні приміщення) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

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

профдезінфекції  ,,РАТТУС”  дозволу  на  розроблення  технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки по
вул. Комарова, 64” (адміністративно-лабораторні приміщення). 

Результати голосування:
„за” – 4,

„проти” – 0,
„утримались” – 1,
„не голосували” - 0,
Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  передачу  ПП  ,,НЕГОЦИАНТ”  в  оренду  земельної
ділянки по просп. Інженерів, 15-а” (адміністративно-господарчі будівлі)
та пояснив його основні положення.
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В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу

ПП  ,,НЕГОЦИАНТ”  в  оренду  земельної  ділянки
по просп. Інженерів, 15-а” (адміністративно-господарчі будівлі). 

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

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про поновлення Алєксєєнку О.І. договору оренди земельної
ділянки  по  просп.  Перемоги  (біля  існуючої  автостоянки)”  (гараж)
та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення

Алєксєєнку О.І.  договору оренди земельної ділянки по просп. Перемоги
(біля існуючої автостоянки)” з встановленням терміну оренди на 5 років та
розміру  орендної  плати  на  рівні  6  % від  нормативної  грошової  оцінки
земельної ділянки в рік.

Результати голосування:
„за” – 4,

„проти” – 0,
„утримались” – 1,
„не голосували” - 0,
Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  поновлення  Очеретяному  К.В.  договору  оренди
земельної  ділянки  по  Студентському  бульвару,  17-а”  (торговельний
павільйон) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення

Очеретяному К.В. договору оренди земельної ділянки по Студентському
бульвару,  17-а”  з  встановленням  терміну  оренди  на  5  років  та  розміру
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орендної плати на рівні 6 % від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки в рік.

Результати голосування:
„за” – 4,

„проти” – 0,
„утримались” – 1,
„не голосували” - 0,
Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  поновлення  Дубраві  Л.Г.  договору  оренди  земельної
ділянки по вул. Холодноярській,  27”  (магазин) та пояснив його основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради ,,Про поновлення Дубраві Л.Г.
договору оренди земельної ділянки по вул. Холодноярській, 27” (магазин)
з встановленням терміну оренди 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.

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

міської  ради ,,Про  поновлення  ПрАТ  ,,ПАЛЯНИЦЯ”  договору  оренди
земельної  ділянки по просп.  Університетському (біля  обласної  лікарні)”
(торговельний кіоск) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення
ПрАТ  ,,ПАЛЯНИЦЯ”  договору  оренди  земельної  ділянки
по  просп.  Університетському  (біля  обласної  лікарні)”
(торговельний кіоск). 

Результати голосування:
„за” – 3,

„проти” – 0,
„утримались” – 2,

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

міської  ради ,,Про відмову у зменшенні  орендної  плати”  (Швець Р.Ю.)
та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  відмову  у  зменшенні
орендної плати” (Швець Р.Ю.). 

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

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про надання Малому А.В. дозволу на передачу в суборенду
земельної  ділянки  по  вул.  Космонавта  Попова  (біля  аптеки)”  (кіоск  по
ремонту взуття) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект рішення міської  ради ,,Про надання Малому А.В.
дозволу на передачу в суборенду земельної ділянки по вул. Космонавта
Попова (біля аптеки)” (кіоск по ремонту взуття). 

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

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про затвердження земельної ділянки по вул. Пашутінській
(напроти  супермаркету  ,,АТБ”),  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.  Пашутінській  (напроти  супермаркету  ,,АТБ”),  право
оренди на яку набувається на аукціоні” (будівлі торгівлі). 

Результати голосування:
„за” – 3,

„проти” – 0,
„утримались” – 2,

„не голосували” – 0,
Рішення не прийнято.
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Відмовити у затвердженні земельної ділянки по вул. Пашутінській
(напроти  супермаркету  ,,АТБ”),  право  оренди  на  яку  набувається  на
аукціоні” (будівлі торгівлі).

Результати голосування:
„за” – 2,

„проти” – 0,
„утримались” – 3,

„не голосували” – 0,
Рішення не прийнято.

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

міської  ради ,,Про  надання  Катеринич  Н.М.  дозволу  на  розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки шляхом зміни
цільового  призначення  по  вул.  Запорізькій  (біля  будинку  №  32/18)”
(з розміщення торгівельного приміщення на магазин) та пояснив його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради ,,Про надання Катеринич Н.М.
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  шляхом  зміни  цільового  призначення  по  вул.  Запорізькій
(біля  будинку  № 32/18)”  (з  розміщення  торгівельного  приміщення на
магазин). 

Результати голосування:
„за” – 4,

„проти” – 0,
„утримались” – 1,

„не голосували” – 0,
Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про надання  управлінню земельних відносин та  охорони
навколишнього  природного  середовища  Кіровоградської  міської  ради
дозволу  на  поділ  земельної  ділянки  по  вул.  Волкова
(напроти будинку № 4)”  (на звернення учасника АТО Учеваткіна Є.І.
з подальшою зміною цільового призначення під житлове будівництво),
пояснив його основні положення та повідомив про негативний висновок
архітектури — не відповідає (згідно з Планом зонування — рекреаційна
зона активного відпочинку).
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В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища Кіровоградської міської ради підготувати проект
рішення  міської  ради  про  відмову  у  наданні  управлінню  земельних
відносин  та  охорони  навколишнього  природного  середовища
Кіровоградської  міської  ради  дозволу  на  поділ  земельної  ділянки
по вул. Волкова (напроти будинку № 4).

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

Рішення прийнято.

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

міської  ради Про  надання  квартирно-експлуатаційному  відділу  міста
Кіровограда  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Братиславській, 9” (для розміщення
цілісного майнового комплексу Міністерства оборони) та пояснив його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради Про  надання  квартирно-

експлуатаційному  відділу  міста  Кіровограда  дозволу  на  розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
по  вул.  Братиславській,  9”  (для  розміщення  цілісного  майнового
комплексу Міністерства оборони).

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

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  передачу  управлінню  комунальної  власності
Кіровоградської міської ради в постійне користування земельної ділянки
по вул.  Котляревського,  2-б”  (виробнича база) 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  управлінню

комунальної  власності  Кіровоградської  міської  ради  в  постійне
користування земельної ділянки по вул. Котляревського, 2-б”  (виробнича
база).

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

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  передачу  Державному  підприємству  ,,Підприємство
Кіровоградської  виправної  колонії  управління  Державної  пенітенціарної
служби України в Кіровоградській області (№ 6)” у постійне користування
земельної  ділянки по  вул.  Генерала  Жадова  (біля  будинку  № 28)”  (для
будівництва  багатоповерхового  житлового  будинку) та  пояснив  його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

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

підприємству  ,,Підприємство  Кіровоградської  виправної  колонії
управління Державної пенітенціарної служби України в Кіровоградській
області (№ 6)” у постійне користування земельної ділянки по вул. Генерала
Жадова  (біля  будинку  №  28)”  (для  будівництва  багатоповерхового
житлового будинку) 

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

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  припинення  Українському  державному  підприємству
поштового зв’язку ,,Укрпошта” Кіровоградської дирекції права постійного
користування земельною ділянкою по вул. Бєляєва, 15, корп. 1” (передача
гуртожитку  до  комунальної  власності) та  пояснив  його  основні
положення.

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

Українському  державному  підприємству  поштового  зв’язку  ,,Укрпошта”
Кіровоградської  дирекції  права  постійного  користування  земельною
ділянкою  по  вул.  Бєляєва,  15,  корп.  1” (передача  гуртожитку
до комунальної власності).

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

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради
від  14.07.2015  №  4345”  (,,Про  надання  ПФ  ,,Анавік”  дозволу  на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул.  Яновського,  104-а”)   (дозвіл  на  проект  замінити  на  дозвіл  на
технічна документацію у зв’язку зі змінами в законодавстві) та пояснив
його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради ,,Про внесення змін до рішень
Кіровоградської  міської  ради”  (від  17.01.2017  №  773  ,,Про  передачу
у спільну сумісну власність земельних ділянок громадянам”, від 17.01.2017
№  771  ,,Про  передачу  безоплатно  у  власність  земельних  ділянок
громадянам”) (технічні помилки). 

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

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради”
(від 17.01.2017 № 773 ,,Про передачу у спільну сумісну власність земельних
ділянок громадянам”, від 17.01.2017 № 771 ,,Про передачу безоплатно у
власність земельних ділянок громадянам”) (технічні помилки) та пояснив
його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

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

Кіровоградської  міської  ради” (від  17.01.2017  №  773  ,,Про  передачу  у
спільну сумісну власність земельних ділянок громадянам”, від 17.01.2017
№  771  ,,Про  передачу  безоплатно  у  власність  земельних  ділянок
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громадянам”) (технічні помилки). 
Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради
від 10.11.2016 № 624”  (,,Про надання дозволів  на розроблення проектів
землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  учасникам  АТО”)
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  10.11.2016  №  624”
(,,Про  надання  дозволів  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення земельних ділянок учасникам АТО”). 

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

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про зміну Шабленко Т.Т. цільового призначення земельної
ділянки  по  вул.  Сімферопольській,  49/164” та  пояснив  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  зміну  Шабленко  Т.Т.
цільового  призначення  земельної  ділянки
по вул. Сімферопольській, 49/164”.

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

Рішення прийнято.

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

міської  ради  ,,Про  надання  Єфімовичу  Д.С.  дозволу  на  розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  на  розі
вул.  Барболіна  та  вул.  Романа  Майстерюка” та  пояснив  його  основні
положення.
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В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Відкласти  розгляд  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання

Єфімовичу  Д.С.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  на  розі  вул.  Барболіна  та  вул.  Романа
Майстерюка”. 

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

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  поновлення  ФОП  Полєтаєву  С.І.  договору  оренди
земельної  ділянки  по  просп.  Перемоги,  14-б” та  пояснив  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради  ,,Про  поновлення

ФОП  Полєтаєву  С.І.  договору  оренди  земельної  ділянки
по  просп.  Перемоги,  14-б”   з  встановленням  терміну  оренди  строком
на 5 років та орендної плати на рівні 3 % від нормативної грошової оцінки
земельної ділянки в рік. 

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

Рішення прийнято.

Голова комісії           О.Шамардін

Секретар комісії            В.Дрига


