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КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ  №  37
засідання постійної комісії з питань архітектури, 

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

12 квітня 2017 року м. Кропивницький

Голова комісії Шамардін О.С.,

Присутні члени комісії: Дрига В.В. - секретар комісії,
Ларін А.С.

Відсутні члени комісії: Капітонов С.І. - заступник голови комісії,
Бєлов В.В.,
Гребенчук Ю.Ф.,
Деркаченко Ю.О.

Запрошені: Владов Р.П. - начальник 
управління земельних відносин та 
охорони навколишнього природного 
середовища,
Мездрін В.М. - начальник управління 
містобудування та архітектури,
Смаглюк М.О. - начальник юридичного 
управління 

Присутні: Бойко С.В., депутат міської ради 
(з правом дорадчого голосу),
представники засобів масової інформації 
та громадяни міста.

СЛУХАЛИ:  Шамардіна  О.С.,  який  звернув  увагу  на  те,  що  деякі  колеги
депутати не бажають працювати на благо громади,  тому знову відсутні на
засіданні комісії.

СЛУХАЛИ: Ларіна А.С., який зазначив, що як члени комісії, які прийшли на
засідання  мають  право  ознайомитися  з  матеріалами,  які  направленні  на
розгляд комісії. Але враховуючи ті обставини, що сьогодні не буде прийнято
кінцевих рішень, все ж таки направити міському голові перелік питань щодо
регулювання  земельних  відносин.  Якщо  міський  голова  при  формуванні
порядку денного захоче, то винесе ці проекти рішень на розгляд міської ради,
а депутати будуть вирішувати.



Окрім того, депутати, які сьогодні не прийшли на засідання комісії, а
мають  питання,  то  в  них  є  можливість  з'явитися  на  засідання  сесії  та
висловитися  з  приводу  задоволення  чи  не  задоволення  того  чи  іншого
питання.

Порядок денний

Загальні питання
1. Про погодження проекту рішення міської ради № 964 “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”.

2.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  1011  “Про
внесення змін та доповнень до рішень Кіровоградської міської ради”.

3. Про погодження проекту рішення міської ради № 1013 “Про зняття з
контролю окремих рішень Кіровоградської міської ради сьомого скликання”.

4.  Про затвердження містобудівної документації «План червоних ліній
магістральних вулиць міста Кропивницького».

5.  Про  розроблення  детальних  планів  територій  в  районі  вулиць
Айвазовського та провулка Санаторного у м. Кропивницькому.

Учасники АТО (передача)
6.  Про  передачу  у  власність  земельних  ділянок  учасникам  АТО

(Левченко, 5 п., 3 заяви).

Приватний сектор (дозволи)
7.  Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо

відведення земельних ділянок громадянам (Наконечний, 4 п., 3 заяви)

Приватний сектор (передача)
8.  Про  передачу  у  власність  земельних  ділянок  громадянам

(Довгаленко, 41 п., 39 заяв)
9. Про передачу Тамонніковій Н.М. безоплатно у власність земельної

ділянки по вул. Панфьорова, 38 (майно)
10.  Про  передачу  Фіщенку  М.М.  безоплатно  у  власність  земельної

ділянки по вул. Мотокросній, 44 (майно)
11. Про передачу Коник О.О. безоплатно у власність земельної ділянки

по вул. Григорія Синиці, 58 (майно, після земельного спору)

Садівництво (дозволи)
12. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо

відведення  земельних  ділянок  громадянам  в  садових  товариствах
(Боришполь, 13 п., 12 заяв).

13.  Про надання ГО «СТ «Дружба» дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Лелеківському 2-у,
25 (для розміщення господарських будівель садового товариства)

14.  Про  надання  Чурікову  Д.В.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Луганській



( учасник АТО, вільна)
15.  Про  надання  Хомюк  Д.В.  дозволу  на  розроблення  проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Миколи Левитського
(біля будинку № 17/17) 

16.  Про  надання  Шевченко  Л.М.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Космонавта Попова
(біля будинку № 26, корп. 5)

17.  Про  надання  Шпунту  Є.С.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Свободи  (біля
будинку № 9-а)

Гаражі (передача)
18.  Про  передачу  Глущенко  А.А.  в  оренду  земельної  ділянки  по

вул. Вокзальній (біля будинку № 37/16) (інвалід ІІІ групи ОРА) 

Оренда (дозволи)
19.  Про  надання Кушніруку  В.Л.  дозволу  на  розроблення  технічної

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  по  вул.  Руслана  Слободянюка,  186  (для
розміщення складу)

20. Про надання ТОВ «Джерельний» дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Пацаєва, 14, корп. 1 ( для розміщення
магазину з облаштуванням автопарковки)

Аукціони (дозволи)
21. Про затвердження земельної ділянки по вул. Руслана Слободянюка

(біля меблевої фабрики), право оренди на яку набувається на аукціоні  (для
розміщення притулку тварин)

22. Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова (біля АГЗС
«Метан»),  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні  (для  розміщення
спортивно-оздоровчого комплексу)

23. Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова, право оренди
на  яку  набувається  на  аукціоні  (для  будівництва  та  обслуговування
автомийки,  адміністративно-офісної  будівлі,  об’єкту  торгівлі  по
наданню послуг населенню)

24.  Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Запорізькій  (біля
будинку  32/19),  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні  (для
будівництва магазину)

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

26.  Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Мурманській,  31-а,
право власності на яку набувається на аукціоні (виробнича база)

27.  Про затвердження земельної  ділянки на розі  вулиць Комарова та
Соборної, право оренди на яку набувається на аукціоні 

28.  Про  затвердження  земельної  ділянки  на  розі  вулиць  Короленка
(напроти будинку № 38), право оренди на яку набувається на аукціоні



Аукціони (затвердження)
29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної

ділянки  для  продажу  права  оренди  на  конкурентних  засадах  (земельних
торгах)  по вул.  Волкова та включення до Переліку земельної  ділянки,  яку
виставлятимуть на земельні торги окремим лотом (газозаправний пункт)

Викуп (дозволи)
30.  Про надання  дозволу  на  проведення  експертної  грошової  оцінки

земельної  ділянки  по  вул.  Преображенській  (біля  скверу  «Центральний»)
(для розміщення торговельного павільйону)

31.  Про надання  дозволу  на  проведення  експертної  грошової  оцінки
земельної  ділянки  на  перехресті  вулиць  Казанської  та  Брестської  (для
розміщення торговельного павільйону)

32. Про надання  дозволу  на  проведення  експертної  грошової  оцінки
земельної ділянки по вул. Волкова, 9-а (для розміщення перукарні)

Поділ земельної ділянки (дозвіл)
33. Про надання Сергієнку В.М. дозволу на поділ земельної ділянки по

вул. Київській, 59/61 (земельна ділянка в оренді під житловим будинком)

Зміна цільового призначення (затвердження)
34. Про зміну Вовкодав Н.М. цільового призначення земельної ділянки

по  пров.  Госпітальному  3-у,  4  (з  торговельного  центру  на  будівництво
житлового будинку)

35.  Про  зміну  Фейзулаєву  А.Д.  цільового  призначення  земельної
ділянки  по  вул.  Комарова,  47  (з  будівництва  житлового  будинку  на
будівництво та обслуговування будівель торгівлі)

Внесення змін
36.  Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від

14.06.2016 № 347 (зміна угідь)
37.  Про  внесення  змін  до  рішень  Кіровоградської  міської  ради

(технічні помилки)
38. Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради  (зміна

умов договору оренди землі)
39.  Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від

10.11.2016 № 652

Інші
40.  Про надання управлінню власності  та  приватизації  комунального

майна  Кіровоградської  міської  ради  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок по місту Кропивницькому
(для визначення кадастрових номерів)

41.  Про  надання  Чухрію  М.В.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Приміській,  9
(житловий будинок та індивідуальне садівництво, майно)

42.  Про  надання  Мунтянову  С.П.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по проїзду Петровського, 51



(житловий будинок, вільна)
43.  Про  надання  кооперативу  №  4  «Автолюбитель»  дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по
вул. Кримській, 121 (для розміщення гаражного кооперативу)

44.  Про  надання  Овдію  І.О.  дозволу на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки по  вул.  Глинки,  60-а
(магазин)

45. Про  надання  Овдію  І.О.  дозволу на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки по  вул.  Глинки,  60/20
(індивідуальне садівництво)

46.  Про  розширення  мережі  природно-заповідного  фонду  (парк
«Козачий острів» в районі просп. Винниченка)

СЛУХАЛИ:
Шамардіна О.С.,  який  запропонував  розглядати  питання  порядку

денного комісії  відповідно до листів від 03.04.2017 № 369,  від 07.04.2017
№  402  управління  земельних  відносин  та  охорони  навколишнього
природного  середовища,  від  03.04.2017  №  74-к  відділу  кадрової  роботи,
від  03.04.2017  №  117  юридичного  управління,  від  10.04.2017  №  74-мр/з
управління апарату Кіровоградської міської ради. 

1. СЛУХАЛИ:
Бондаренко  А.В.,  керуючого  справами  виконавчого  комітету  міської

ради, яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської ради  № 964
“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 його основні положення.

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені з інформацією про  проект рішення міської ради  № 964

“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”. 

2. СЛУХАЛИ:
Смаглюк М.О., начальника юридичного управління, яка ознайомила

членів комісії з проектом рішення міської ради № 1011 “Про внесення змін та
доповнень до рішень Кіровоградської міської ради”  та пояснила його основні
положення.

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені з інформацією про проект рішення міської ради № 1011

“Про внесення змін та доповнень до рішень Кіровоградської міської ради” .



3. СЛУХАЛИ:
Масло Л.Я., начальника управління апарату Кіровоградської міської

ради, яка ознайомила  членів комісії з проектом рішення міської ради № 1013
“Про  зняття  з  контролю  окремих  рішень  Кіровоградської  міської  ради
сьомого скликання”  та пояснила його основні положення.

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією  про  проект  рішення  міської  ради

№ 1013 “Про зняття з контролю окремих рішень Кіровоградської міської ради
сьомого скликання”

4. СЛУХАЛИ:
Мездріна В.М., начальника управління містобудування та архітектури,

який  ознайомив  членів  комісії  з  проектом  рішення  міської  ради “Про
затвердження  містобудівної  документації  «План  червоних  ліній
магістральних  вулиць  міста  Кропивницького”  та  пояснив  його  основні
положення.

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією  про  проект  рішення  міської  ради  “Про

затвердження  містобудівної  документації  «План  червоних  ліній
магістральних вулиць міста Кропивницького”

5. СЛУХАЛИ:
Мездріна В.М., начальника управління містобудування та архітектури,

який  ознайомив  членів  комісії  з  проектом  рішення  міської  ради  “Про
розроблення детальних планів територій в районі вулиць Айвазовського та
провулка  Санаторного  у  м.  Кропивницькому” та  пояснив  його  основні
положення.

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією про  проект  рішення  міської  ради  “Про

розроблення детальних планів територій в районі вулиць Айвазовського та
провулка Санаторного у м. Кропивницькому”

6. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом рішення міської ради “Про передачу у власність земельних ділянок
учасникам  АТО  (Левченко,  5  п.,  3  заяви)”  та  пояснив  його  основні
положення.

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією про  проект  рішення  міської  ради  “Про

передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО  (Левченко, 5 п., 3
заяви)”.



7. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом  рішення  міської  ради  “Про  надання  дозволів  на  розроблення
проектів  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  громадянам
(Наконечний, 4 п., 3 заяви)” та пояснив його основні положення.

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією про  проект  рішення  міської  ради  “Про

надання  дозволів  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо  відведення
земельних ділянок громадянам (Наконечний, 4 п., 3 заяви)”.

8. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом рішення міської ради “Про передачу у власність земельних ділянок
громадянам (Довгаленко, 41 п., 39 заяв)” та пояснив його основні положення.

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією про  проект  рішення  міської  ради  “Про

передачу у власність земельних ділянок громадянам  (Довгаленко, 41 п., 39
заяв)”.

9. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом рішення міської ради “Про передачу Тамонніковій Н.М. безоплатно
у власність земельної ділянки по вул. Панфьорова, 38  (майно)”  та пояснив
його основні положення.

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією про  проект  рішення  міської  ради “Про

передачу  Тамонніковій  Н.М.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по
вул. Панфьорова, 38 (майно)”

10. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом рішення міської ради “Про передачу Фіщенку М.М. безоплатно у
власність  земельної  ділянки по вул.  Мотокросній,  44 (майно)”  та  пояснив
його основні положення.

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією про  проект  рішення  міської  ради  “Про

передачу  Фіщенку  М.М.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по
вул. Мотокросній, 44 (майно)”.



11. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом  рішення  міської  ради  “Про  передачу  Коник  О.О.  безоплатно  у
власність  земельної  ділянки  по  вул.  Григорія  Синиці,  58 (майно,  після
земельного спору)” та пояснив його основні положення.

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією про  проект  рішення  міської  ради  “Про

передачу  Коник  О.О.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по
вул. Григорія Синиці, 58 (майно, після земельного спору)”.

12. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом  рішення  міської  ради  “Про  надання  дозволів  на  розроблення
проектів  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  громадянам  в
садових товариствах (Боришполь, 13 п., 12 заяв)”  та пояснив його основні
положення.

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією про  проект  рішення  міської  ради  “Про

надання  дозволів  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо  відведення
земельних ділянок громадянам в садових товариствах (Боришполь, 13 п., 12
заяв)”.

13. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом рішення міської ради “Про надання ГО «СТ «Дружба» дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по
пров.  Лелеківському  2-у,  25 (для  розміщення  господарських  будівель
садового товариства)” та пояснив його основні положення.

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією про  проект  рішення  міської  ради  “Про

надання  ГО  «СТ «Дружба»  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  по  пров.  Лелеківському  2-у,  25  (для
розміщення господарських будівель садового товариства)”.

14. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом  рішення  міської  ради  “Про  надання  Чурікову  Д.В.  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по
вул. Луганській (учасник АТО, вільна)” та пояснив його основні положення.



ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією про  проект  рішення  міської  ради  “Про

надання Чурікову Д.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Луганській (учасник АТО, вільна)”.

15. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом  рішення  міської  ради  “Про  надання  Хомюк  Д.В.  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по
вул. Миколи Левитського (біля будинку № 17/17)”, з висновками управління
містобудування та архітектури щодо умов облаштування біля домоволодіння
безпечної пішохідної доріжки.

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені з інформацією та погоджуються з висновками управління

містобудування  та  архітектури  щодо проекту  рішення  міської  ради  “Про
надання  Хомюк  Д.В.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Миколи  Левитського  (біля  будинку
№ 17/17)”.

16. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом  рішення  міської  ради  “Про  надання  Шевченко  Л.М.  дозволу  на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул.
Космонавта Попова (біля будинку № 26, корп. 5)”, з висновками управління
містобудування та архітектури щодо неузгодженої території. У зв'язку з цим
управлінням  буде  підготовлено  проект  рішення  щодо  відмови  в  наданні
дозволу на розроблення проекту землеустрою.

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені з інформацією та погоджуються з висновками управління

містобудування  та  архітектури  щодо проекту  рішення  міської  ради  “Про
надання Шевченко Л.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 26,
корп. 5).

17. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом  рішення  міської  ради  “Про  надання  Шпунту  Є.С.  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по
вул. Свободи (біля будинку № 9-а)” та пояснив його основні положення.



ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією про  проект  рішення  міської  ради  “Про

надання  Шпунту Є.С.  дозволу  на  розроблення проекту  землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Свободи (біля будинку № 9-а)”.

18. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом  рішення  міської  ради  “Про  передачу  Глущенко  А.А.  в  оренду
земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 37/16)”   (інвалід ІІІ
групи ОРА) та пояснив його основні положення.

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією про  проект  рішення  міської  ради  “Про

передачу Глущенко А.А. в оренду земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля
будинку № 37/16)” (інвалід ІІІ групи ОРА) 

19. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом  рішення  міської  ради  “Про  надання Кушніруку  В.Л.  дозволу  на
розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Руслана
Слободянюка,  186”  (для  розміщення  складу) та  пояснив  його  основні
положення.

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією про  проект  рішення  міської  ради  “Про

надання Кушніруку В.Л. дозволу на розроблення технічної  документації  із
землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в
натурі (на місцевості) по вул. Руслана Слободянюка, 186”  (для розміщення
складу)

20. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом рішення міської  ради “Про надання  ТОВ «Джерельний» дозволу
на розроблення  технічної  документації  із  землеустрою щодо встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  по
вул.  Пацаєва,  14,  корп.  1”  (для  розміщення  магазину  з  облаштуванням
автопарковки) та пояснив його основні положення.

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією про  проект  рішення  міської  ради “Про

надання ТОВ «Джерельний» дозволу на розроблення технічної документації
із  землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж земельної  ділянки в
натурі  (на  місцевості)  по  вул.  Пацаєва,  14,  корп.  1”  (для  розміщення
магазину з облаштуванням автопарковки)



21. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом рішення міської ради “Про затвердження земельної ділянки по вул.
Руслана  Слободянюка  (біля  меблевої  фабрики),  право  оренди  на  яку
набувається на аукціоні” (для розміщення притулку тварин), з висновками
управління  містобудування  та  архітектури  щодо  спеціального  погодження
території з Головним управлінням Держсанепідемслужбою у Кіровоградській
області. 

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені з інформацією та погоджуються з висновками управління

містобудування  та  архітектури  щодо проекту  рішення  міської  ради  “Про
затвердження земельної ділянки по вул. Руслана Слободянюка (біля меблевої
фабрики),  право оренди на яку  набувається на  аукціоні”  (для розміщення
притулку тварин). 

Рекомендовано направити проект рішення на доопрацювання.

22. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом рішення міської ради “Про затвердження земельної ділянки по вул.
Волкова (біля АГЗС «Метан»), право оренди на яку набувається на аукціоні”
(для  розміщення  спортивно-оздоровчого  комплексу),  з  висновками
управління містобудування та архітектури щодо земельної ділянки.

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені з інформацією та погоджуються з висновками управління

містобудування  та  архітектури  щодо проекту  рішення  міської  ради “Про
затвердження земельної ділянки по вул. Волкова (біля АГЗС «Метан»), право
оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”  (для  розміщення  спортивно-
оздоровчого комплексу).

Рекомендовано  підготувати  проект  рішення  про  відмову  щодо
розміщення спортивно-оздоровчого комплексу. 

23. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом  рішення  міської  ради  “Про  затвердження  земельної  ділянки  по
вул. Волкова, право оренди на яку набувається на аукціоні” (для будівництва
та обслуговування автомийки, адміністративно-офісної будівлі, об’єкту
торгівлі по наданню послуг населенню) та пояснив його основні положення.



ВИРІШИЛИ:
Відкласти  розгляд  та  запросити  заявників  для  розгляду  проекту

рішення міської ради “Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова,
право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”  (для  будівництва  та
обслуговування  автомийки,  адміністративно-офісної  будівлі,  об’єкту
торгівлі по наданню послуг населенню).

24. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом рішення міської ради “Про затвердження земельної ділянки по вул.
Запорізькій  (біля  будинку  32/19),  право  оренди  на  яку  набувається  на
аукціоні” (для  будівництва  магазину),  з  висновками  управління
містобудування та архітектури щодо земельної ділянки.

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені з інформацією та погоджуються з висновками управління

містобудування  та  архітектури  щодо проекту  рішення  міської  ради “Про
затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Запорізькій  (біля  будинку  32/19),
право оренди на яку набувається на аукціоні” (для будівництва магазину).

Рекомендовано  підготувати  проект  рішення  про  відмову  щодо
будівництва магазину.

25. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  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.

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією про  проект  рішення  міської  ради “Про

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

26. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом рішення міської  ради “Про затвердження земельної ділянки по вул.
Мурманській,  31-а,  право  власності  на  яку  набувається  на  аукціоні”
(виробнича база) та пояснив його основні положення.

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією про  проект  рішення  міської  ради “Про

затвердження земельної ділянки по вул. Мурманській, 31-а, право власності
на яку набувається на аукціоні” (виробнича база)



27. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  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 ”
(об'єкт торгівлі) та пояснив його основні положення.

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією про  проект  рішення  міської  ради  “Про

затвердження земельної ділянки на розі вулиць Комарова та Соборної, право
оренди на яку набувається на аукціоні”

28. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом рішення міської  ради “Про затвердження земельної ділянки на розі
вулиць Короленка (напроти будинку № 38), право оренди на яку набувається
на аукціоні” (об'єкт торгівлі),  з висновками управління містобудування та
архітектури та пояснив його основні положення.

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією про  проект  рішення  міської  ради  “Про

затвердження земельної ділянки на розі вулиць Короленка (напроти будинку
№ 38), право оренди на яку набувається на аукціоні”.

Рекомендація  врахувати  висновки   управління  містобудування  та
архітектури.

29. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом  рішення  міської   ради “Про  затвердження  проекту  землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  для  продажу  права  оренди  на
конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Волкова та включення до
Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим
лотом” (газозаправний пункт) та пояснив його основні положення.

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією про  проект  рішення  міської  ради  “Про

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
продажу  права  оренди  на  конкурентних  засадах  (земельних  торгах)  по
вул.  Волкова  та  включення  до  Переліку  земельної  ділянки,  яку
виставлятимуть на земельні торги окремим лотом” (газозаправний пункт)



30. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом  рішення  міської   ради “Про  надання  дозволу  на  проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Преображенській (біля
скверу  «Центральний»)” (для  розміщення  торговельного  павільйону) та
пояснив його основні положення.

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією про  проект  рішення  міської  ради “Про

надання  дозволу  на  проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної
ділянки  по  вул.  Преображенській  (біля  скверу  «Центральний»)”  (для
розміщення торговельного павільйону)

31. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом  рішення  міської   ради “Про  надання  дозволу  на  проведення
експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки  на  перехресті  вулиць
Казанської  та  Брестської” (для  розміщення  торговельного  павільйону) та
пояснив його основні положення.

ВИРІШИЛИ:
Запросити заявника для розгляду  проекту рішення міської ради “Про

надання  дозволу  на  проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної
ділянки  на  перехресті  вулиць  Казанської  та  Брестської  (для  розміщення
торговельного павільйону)

32. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом  рішення  міської  ради “Про  надання  дозволу  на  проведення
експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки  по  вул.  Волкова,  9-а”  (для
розміщення перукарні) та пояснив його основні  положення.  ТОВ “Альфа-
Рос-ЛТД” має частину майна, що суперечить нормативно-правовим актам.

ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати підготувати для розгляду міської ради  проект рішення

міської  ради щодо  відмови  в  надані  дозволу  на  проведення  експертної
грошової оцінки земельної ділянки по вул. Волкова, 9-а. 

33. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом рішення міської   ради “Про надання Сергієнку В.М.  дозволу на
поділ земельної ділянки по вул. Київській, 59/61” (земельна ділянка в оренді
під житловим будинком) та пояснив його основні положення.



ВИРІШИЛИ:
Запросити заявника для розгляду  проекту рішення міської ради “Про

надання  Сергієнку  В.М.  дозволу  на  поділ  земельної  ділянки  по
вул. Київській, 59/61” (земельна ділянка в оренді під житловим будинком)

34. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом  рішення  міської   ради “Про  зміну  Вовкодав  Н.М.  цільового
призначення  земельної  ділянки  по  пров.  Госпітальному  3-у,  4” (з
торговельного  центру  на  будівництво  житлового  будинку) та  пояснив
його основні положення.

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією  про  проект  рішення  міської  ради  “Про

зміну  Вовкодав  Н.М.  цільового  призначення  земельної  ділянки  по
пров.  Госпітальному  3-у,  4”  (з  торговельного  центру  на  будівництво
житлового будинку)

35. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом  рішення  міської   ради “Про  зміну  Фейзулаєву  А.Д.  цільового
призначення  земельної  ділянки  по  вул.  Комарова,  47”  (з  будівництва
житлового будинку на будівництво та обслуговування будівель торгівлі)
 та пояснив його основні положення.

ВИРІШИЛИ:
Запросити заявника для розгляду  проекту рішення міської ради “Про

зміну  Фейзулаєву  А.Д.  цільового  призначення  земельної  ділянки  по
вул. Комарова, 47” (з будівництва житлового будинку на будівництво та
обслуговування будівель торгівлі)

36. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом  рішення  міської   ради “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 14.06.2016 № 347” (зміна угідь) та пояснив
його основні положення.

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією  про  проект  рішення  міської  ради  “Про

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 14.06.2016 № 347
(зміна угідь)



37. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом  рішення  міської   ради “Про  внесення  змін  до  рішень
Кіровоградської міської ради” (технічні помилки) та пояснив його основні
положення.

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією  про  проект  рішення  міської  ради  “Про

внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради” (технічні помилки)

38. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом  рішення  міської   ради “Про  внесення  змін  до  рішень
Кіровоградської міської ради” (зміна умов договору оренди землі) та пояснив
його основні положення.

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією  про  проект  рішення  міської  ради  “Про

внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради” (зміна умов договору
оренди землі)

39. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом  рішення  міської   ради “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 10.11.2016 № 652”  та пояснив його основні
положення.

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією  про  проект  рішення  міської  ради “Про

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 10.11.2016 № 652”

40. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом  рішення  міської   ради “Про  надання  управлінню  власності  та
приватизації  комунального майна  Кіровоградської  міської  ради  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою щодо  відведення  земельних  ділянок  по
місту Кропивницькому” (для визначення кадастрових номерів)  та пояснив
його основні положення.
ВИРІШИЛИ:

Ознайомлені  з  інформацією  про  проект  рішення  міської  ради “Про
надання  управлінню  власності  та  приватизації  комунального  майна
Кіровоградської міської ради дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо  відведення  земельних  ділянок  по  місту  Кропивницькому”  (для
визначення кадастрових номерів)



41. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом  рішення  міської   ради “Про  надання  Чухрію  М.В.  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по
вул.  Приміській,  9” (житловий  будинок  та  індивідуальне  садівництво,
майно)  та пояснив його основні положення.

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією  про  проект  рішення  міської  ради  “Про

надання  Чухрію М.В.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Приміській, 9” (житловий будинок та
індивідуальне садівництво, майно)

42. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом рішення міської  ради “Про надання Мунтянову С.П.  дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по
проїзду  Петровського,  51”  (житловий будинок, вільна)  та  пояснив  його
основні положення.

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією  про  проект  рішення  міської  ради “Про

надання Мунтянову С.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  по  проїзду  Петровського,  51”  (житловий
будинок, вільна)

43. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом  рішення  міської   ради “Про  надання  кооперативу  №  4
«Автолюбитель»  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки по    вул.  Кримській,  121” (для  розміщення
гаражного кооперативу)  та пояснив його основні положення.

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією  про  проект  рішення  міської  ради “Про

надання кооперативу № 4 «Автолюбитель»  дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по   вул. Кримській, 121”
(для розміщення гаражного кооперативу)

44. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом  рішення  міської   ради “Про  надання  Овдію  І.О.  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по



вул. Глинки, 60-а” (магазин)  та пояснив його основні положення.

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією  про  проект  рішення  міської  ради “Про

надання  Овдію  І.О.  дозволу на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Глинки, 60-а” (магазин)

45. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом  рішення  міської   ради “Про  надання  Овдію  І.О.  дозволу  на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул.
Глинки,  60/20”  (індивідуальне  садівництво)  та  пояснив  його  основні
положення.

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією  про  проект  рішення  міської  ради “Про

надання  Овдію  І.О.  дозволу на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки по  вул.  Глинки,  60/20”  (індивідуальне
садівництво)

46. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом  рішення  міської   ради “Про  розширення  мережі  природно-
заповідного фонду” (парк «Козачий острів» в районі просп. Винниченка) та
пояснив його основні положення.

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією  про  проект  рішення  міської  ради  “Про

розширення мережі природно-заповідного фонду” (парк «Козачий острів» в
районі просп. Винниченка)

Голова комісії О. Шамардін

Секретар комісії В. Дрига

Член постійної комісії А.Ларін


