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КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ  №  16
засідання постійної комісії з питань архітектури, 

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

25 травня 2016 року м. Кіровоград
Голова комісії Деркаченко Ю.О.,

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

Відсутні члени комісії: -

Запрошені: Фросиняк Р.В. - голова 
Ленінської районної 
у місті Кіровограді ради

Постолатій А.С. - заступник голови 
Кіровської районної 
у місті Кіровограді ради,
Владов Р.П. - начальник 
управління земельних відносин та 
охорони навколишнього природного 
середовища,

Мартинова І.В. - в.о. начальника 
управління містобудування та 
архітектури, 

Присутні: Танцюра В.В. - радник 
міського голови з питань учасників 
антитерористичної операції,

Представники засобів масової інформації
та громадських організацій.
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Порядок денний

1. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Петровчуку  С.Ф.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Павла  Рябкова  (Артема)  біля
будинку  №  29)” (учасник  АТО,  вільна  земельна  ділянка,  житловий
будинок)

2. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про затвердження
земельної ділянки на розі вул. Волкова та Межовий Бульвар, право оренди на
яку набувається на аукціоні”

3. Про погодження проекту рішення міської ради № 138 ,,Про обсяги
і  межі  повноважень,  які  визначаються  Кіровоградською  міською  радою
Кіровській  та  Ленінській  районним  у  м.  Кіровограді  радам  сьомого
скликання та їх виконавчим органам”
Оренда (поновлення)

4. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  поновлення
ПрАТ ,,КИЇВСТАР” договору оренди земельної ділянки по вул. Вокзальній
(Жовтневої революції) (біля мосту через р. Інгул)” (вежа та базова станція
мобільного зв'язку)

5. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення
КП  ,,ЄЛІЗАВЕТА”  договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Генерала
Родимцева” (виробнича база)

6. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  поновлення
Вітряченку  П.В.  договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Озерна
Балка, 29” (комплекс будівель)
Передача (оренда, постійне користування, власність)

7. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  передачу
Полоз Ю.В. в оренду земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 30-а”
(об'єкт торгівлі)

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

9. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
Кіровоградській  обласній  організації  Українського  товариства  глухих  у
постійне користування земельної ділянки по вул. Андріївській, 66-а” (клуб)
Викуп

10. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
дозволу  на  проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки
по  вул.  Олега  Ольжича  (Гайдара),  75-а” (ТОВ  ,,Новосел”,  розміщення
торговельного підприємства)
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Зміна цільового призначення
11. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  зміну

Городецькому В.П. цільового призначення земельної ділянки по вул. Садовій
(біля  будинку  №  61)  (будівництво  житлового  будинку,  господарських
будівель  і  споруд  —  для  будівництва  і  обслуговування  об'єкту
комерційного  призначення  (з  наданням  сервісного  обслуговування
автомобілів)

12. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  зміну
Коношко  О.М.  цільового  призначення  земельної  ділянки  по  проїзду
Підлісному”  (ведення  садівництва  -  будівництво  житлового  будинку,
господарських будівель і споруд)
Внесення змін

13. Про погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  внесення
змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  29.03.2016  р.  №  163”
(,,Про  передачу  у  власність  земельних  ділянок  учасникам  АТО”,  заміна
ділянки з Лелеківки на Родникову)

14. Про погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  внесення
змін до рішення Кіровоградської міської ради від 14.09.2011 № 839”  (,,Про
передачу  Логвіній  Т.О.  в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Короленка,  2”)
(магазин)

15. Про погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  внесення
змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  14.07.2015  №  4274”
(,,Про  поновлення  Сахніну  Р.Є.  договору  оренди  земельної  ділянки
по вул.  Героїв  Сталінграда,  16-б”, зміна розміру орендної  плати з 12 %
на 6 %)
Садівництво (дозволи)

16. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Хорзеєву  О.О.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Куроп’ятникова” (садівництво)
Повторний розгляд

17. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  передачу
Бугринцю Р.А. у власність земельної ділянки в районі вулиць Комунальної та
Делегатської” (житловий будинок)

18. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
Кадигробу  М.Д.  дозволів  на  розроблення  технічної  документації
із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельних  ділянок  в  натурі
(на  місцевості)  по  вул.  Яновського,  112-в  та  вул.  Преображенській,  16-н”
(для розміщення торгівельних павільйонів)

19. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Шаяхметову  Д.І.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою
по пров.  Товариському,  17”  (житловий будинок та ведення особистого
селянського господарства)
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20. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради
,,Про  затвердження  Програми  розвитку  земельних  відносин  у  місті
Кіровограді на 2016-2018 роки”

21. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Август А.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по пров. Об'їзному, 48-б”
Додаткові

22. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради
,,Про  затвердження  Положення  про  встановлення  черги  на  отримання
земельних  ділянок  учасниками  та  членами  сімей  загиблих  учасників
антитерористичної операції на території м. Кіровограда”

23. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
Гаморі О.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по пров. Гайдамацькому, 17”
Учасники АТО (передача, приватний сектор)

24. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
у  власність  земельних  ділянок  учасникам  АТО” (Туру,  12  пунктів,
10 заявників)
Продаж

25. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  продаж
Кондратюк  З.Г.  земельної  ділянки  несільськогосподарського  призначення
по вул. Яновського, 104-к” (для розміщення магазину)
Розгляд звернень

26. Про  розгляд  депутатського  звернення  від  13.05.2016  №  96
Шамардіна  О.С.  про  поновлення  договорів  оренди  земельних  ділянок
Грабовської  Т.О.  по  вул.  Великій  Перспективній,  60  та
по вул. Соборній, 23/34

27. Про  розгляд  звернення  батьків  від  11.05.2016  вихованців
дошкільного відділення  Навчально-виховного  комплексу  ,,Кіровоградський
колегіум-спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів-
дошкільний  навчальний  заклад-центр  естетичного  виховання”
Кіровоградської  міської  ради  у  Кіровоградській  області  про  передбачення
коштів  на  ремонт  цегляного  паркану  та  металевих  воріт  з  боку  вулиці
Гагаріна  на  території  дошкільного  відділення  вищезазначеного  закладу  у
Програмі капітального будівництва,  реконструкції  та капітального ремонту
об’єктів  комунального  господарства  і  соціально-культурного  призначення
м. Кіровограда на 2016 – 2018 роки 
Приватний сектор

28. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Сьогіній С.Л. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Нижній П'ятихатській (біля будинку № 3-а)”
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Приватний сектор (передача, майно)
29. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу

Грушевському В.І. та Амеліній Н.В.  безоплатно у спільну часкову власність
власність земельних ділянок по вул. Тобілевича, 15” 

30. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
Червоній  Н.І.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по  вул.  Ігіта
Гаспаряна (Воровського), 58”
Оренда (дозволи) 

31. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Буровій Н.В. дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок по вул. Космонавта Попова, 9, корп. 2”

32. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
ТОВ  ,,СКАРБНИЦЯ  ЗДОРОВ'Я”  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Степняка
Кравчинського, 6” 
Передача (оренда, постійне користування, власність)

33. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
Яцурі В.М. в оренду земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 28-ж” 

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

35. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  зміну
Вітер  Є.С.  цільового  призначення  земельної  ділянки
по вул. Херсонській, 101” 

36. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  зміну
Кудаєву Ю.О. цільового призначення земельної ділянки на перехресті вулиць
Київської та Олени Бур'янової”
Оренда (поновлення)

37. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
ФОП  Заболотній  В.М.  договору  оренди  земельної  ділянки
по вул. Пашутінській, 75”

38. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
ПП ,,Дельта-Сервіс” договору оренди земельної ділянки по вул. Пацаєва, 25”
Аукціони (дозволи)

39. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради
,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Преображенській
(біля будинку побуту) право оренди на яку набувається на аукціоні” 
Внесення змін

40. Про погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  внесення
змін до рішення Кіровоградської міської ради від 24.04.2014 № 3075” 

41. Про погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  внесення
змін до рішень Кіровоградської міської ради” 
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42. Про погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  внесення
змін до рішення Кіровоградської міської ради від 14.07.2015 № 4282” 
Продаж

43. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  продаж
ТОВ  ,,Ринок  Престиж”  земельної  ділянки  несільськогосподарського
призначення  по  вул.  Яновського  (від  салону  ,,Меблі”  до  житлового
будинку № 98)” (для розміщення торгівельних рядів)

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

відповідно  до  листів  від  23.05.2016  №  519  та  520  управління  земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища Кіровоградської
міської ради. 
ВИСТУПИЛИ:

Владов Р.П. вніс пропозицію - включити до переліку питання:
про  надання  Петровчуку  С.Ф.  дозволу  на  розроблення  проекту

землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Павла  Рябкова
(Артема)  біля  будинку  №  29)” (учасник  АТО,  вільна  земельна  ділянка,
житловий будинок);

про  надання  Сьогіній  С.Л.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Нижній
П'ятихатській (біля будинку № 3-а).
ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний засідання постійної комісії Кіровоградської
міської  ради  з  питань  архітектури,  будівництва,  реклами,  регулювання
земельних  відносин  та  охорони  навколишнього  природного  середовища
відповідно  до  листів  до  листів  від  23.05.2016  №  519  та  520  управління
земельних  відносин  та  охорони  навколишнього  природного  середовища
Кіровоградської міської ради з урахуванням наступних питання:

про  надання  Петровчуку  С.Ф.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Павла  Рябкова
(Артема)  біля  будинку  №  29)” (учасник  АТО,  вільна  земельна  ділянка,
житловий будинок);

про надання Сьогіній С.Л. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Нижній  П'ятихатській
(біля будинку № 3-а).

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

Рішення прийнято.
1. СЛУХАЛИ:

Владова  Р.П.,  який  запропонував  членам  комісії  повернутися
до розгляду проекту рішення міської ради ,,Про надання Петровчуку С.Ф.
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дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки по вул. Павла Рябкова (Артема) біля будинку № 29)” (учасник АТО,
вільна  земельна  ділянка,  житловий  будинок) та  пояснив  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Перенести  розгляд  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
Петровчуку  С.Ф.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Павла  Рябкова  (Артема)
(біля будинку № 29)” на наступне засідання постійної комісії — надати згоди
суміжних землекористувачів.

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

Рішення прийнято.

***
Бєлов В.В. долучився до засідання комісії.

***
2. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про затвердження земельної ділянки на розі вул. Волкова та Межовий
Бульвар,  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні” та  пояснив  його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

1.  З  метою  додаткового  вивчення  відтермінувати  розгляд  проекту
рішення  міської  ради ,,Про  затвердження  земельної  ділянки  на  розі
вул.  Волкова  та  Межовий  Бульвар,  право  оренди  на  яку  набувається  на
аукціоні”.

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього
природного  середовища  уточнити  площі  земельних  ділянок  на  розі
вул.  Волкова  та  Межовий  Бульвар,  право  оренди  на  яку  набувається  на
аукціон відповідно до поданих заяв (чи не накладаються відповідно до схем).

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

Рішення прийнято.

3. СЛУХАЛИ:
Деркаченка  Ю.О.,  який  запропонував  членам  комісії  повернутися

до  розгляду  проекту  рішення  міської  ради №  138  ,,Про  обсяги  і  межі
повноважень, які визначаються Кіровоградською міською радою Кіровській
та  Ленінській  районним у  м.  Кіровограді  радам  сьомого  скликання  та  їх
виконавчим органам”.
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В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії Фросиняк Р.В. та
Постолатій А.С.

ВИРІШИЛИ:
Взяти до відома проект рішення міської ради № 138 ,,Про обсяги і межі

повноважень, які визначаються Кіровоградською міською радою Кіровській
та  Ленінській  районним у  м.  Кіровограді  радам  сьомого  скликання  та  їх
виконавчим органам”.

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  поновлення  ПрАТ  ,,КИЇВСТАР”  договору  оренди  земельної
ділянки  по  вул.  Вокзальній  (Жовтневої  революції)  (біля  мосту
через р.  Інгул)”  (вежа та базова станція мобільного зв'язку) та пояснив
його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення  ПрАТ
,,КИЇВСТАР”  договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Вокзальній
(Жовтневої революції) (біля мосту через р. Інгул)” (вежа та базова станція
мобільного зв'язку).

Результати голосування:
„за” – 6,

„проти” – 1,
„утримались” – 0,

„не голосували” – 0,
Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  поновлення  КП  ,,ЄЛІЗАВЕТА”  договору  оренди  земельної
ділянки  по  вул.  Генерала  Родимцева”  (виробнича  база) та  пояснив  його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення

КП  ,,ЄЛІЗАВЕТА”  договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Генерала
Родимцева” (виробнича  база) з  встановленням  терміну  оренди  строком
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на 5 років та розміру орендної плати на рівні 5 % від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки в рік.

Результати голосування:
„за” – 6,

„проти” – 0,
„утримались” – 1,

„не голосували” – 0,
Рішення прийнято.

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

ради ,,Про поновлення Вітряченку П.В. договору оренди земельної ділянки
по  вул.  Озерна  Балка,  29”  (комплекс  будівель) та  пояснив  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення
Вітряченку  П.В.  договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Озерна
Балка,  29”  (комплекс  будівель) з  встановленням  терміну  оренди  строком
на 5 років та розміру орендної плати на рівні 6 % від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки в рік.

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  передачу  Полоз  Ю.В.  в  оренду  земельної  ділянки
по вул. Космонавта Попова, 30-а” (об'єкт торгівлі) та пояснив його основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

1.  Відмовити  у  передачі  Полоз  Ю.В.  в  оренду  земельної  ділянки
по вул. Космонавта Попова, 30-а (об'єкт торгівлі).

2. Доручити заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Грабенку О.В. надати розпорядження відповідним виконавчим
органам Кіровоградської міської ради та контролюючим органам здійснити
перевірку,  на  підставі  якої  надати  висновки  щодо  відповідності  чинному
законодавству України положень, викладених в даному проекті рішення. 

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

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

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

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Відмовити у передачі  ЖБК ,,ПОЛІТ”  у власність  земельної  ділянки
по вул. Юрія Коваленка, 29, корп. 2 в блок секціях № 1, 2, 3, 4 відповідно
вісям 1, 2, 3, 4, 5, 6 (102 мікрорайон, поз. 33). 

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.
9. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  передачу  Кіровоградській  обласній  організації  Українського
товариства  глухих  у  постійне  користування  земельної  ділянки
по вул. Андріївській, 66-а” (клуб) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект рішення міської ради ,,Про передачу Кіровоградській
обласній організації Українського товариства глухих у постійне користування
земельної ділянки по вул. Андріївській, 66-а” (клуб).

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.
10. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  надання  дозволу  на  проведення  експертної  грошової  оцінки
земельної ділянки по вул. Олега Ольжича (Гайдара), 75-а” (ТОВ ,,Новосел”,
розміщення  торговельного  підприємства) та  пояснив  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  дозволу  на
проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки  по  вул.  Олега
Ольжича  (Гайдара),  75-а” (ТОВ  ,,Новосел”,  розміщення  торговельного
підприємства).

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

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

ради ,,Про  зміну  Городецькому  В.П.  цільового  призначення  земельної
ділянки  по  вул.  Садовій  (біля  будинку  №  61)  (будівництво  житлового
будинку) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

1.  Відмовити  у  зміні  Городецькому  В.П.  цільового  призначення
земельної ділянки по вул. Садовій (біля будинку № 61).

2. Доручити заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Грабенку О.В. надати розпорядження відповідним виконавчим
органам Кіровоградської міської ради та контролюючим органам здійснити
перевірку,  на  підставі  якої  надати  висновки  щодо  відповідності  чинному
законодавству України положень, викладених в даному проекті рішення.

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про зміну Коношко О.М. цільового призначення земельної ділянки по
проїзду  Підлісному”  (ведення  садівництва  -  будівництво  житлового
будинку,  господарських  будівель  і  споруд) та  пояснив  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Відмовити  у  зміні  Коношко  О.М.  цільового  призначення  земельної
ділянки по проїзду Підлісному.

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від  29.03.2016  р.  №  163 (,,Про  передачу  у  власність  земельних  ділянок
учасникам  АТО”,  заміна  ділянки  з  Лелеківки  на  Родникову) та  пояснив
причини внесення змін.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради ,,Про внесення змін до рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  29.03.2016  №  163” (,,Про  передачу  у
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власність земельних ділянок учасникам АТО”, заміна ділянки з Лелеківки на
Родникову).

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від  14.09.2011  №  839”  (,,Про  передачу  Логвіній  Т.О.  в  оренду  земельної
ділянки по вул. Короленка, 2”) (магазин) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Відмовити  у  внесенні  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від 14.09.2011 № 839 (,,Про передачу Логвіній Т.О. в оренду земельної ділянки
по вул. Короленка, 2”).

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

15. 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  №  4274”  (,,Про  поновлення  Сахніну  Р.Є.  договору  оренди
земельної  ділянки  по  вул.  Героїв  Сталінграда,  16-б”, зменшення  розміру
орендної плати з 12 % на 6 %) 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  14.07.2015  №  4274” (,,Про  поновлення
Сахніну  Р.Є.  договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Героїв
Сталінграда,  16-б”,  зменшення  розміру  встановлення  орендної  плати
з 12 % на 6 %) з встановленням терміну оренди строком на 5 років.

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  Хорзеєву  О.О.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Куроп’ятникова”
(садівництво) та пояснив його основні положення.
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В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  Хорзеєву  О.О.
дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки по вул. Куроп’ятникова” (садівництво). 

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про передачу Бугринцю Р.А. у власність земельної ділянки в районі
вулиць Комунальної та Делегатської” (житловий будинок) 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  Бугринцю Р.А.  у  власність  земельної  ділянки
в районі вулиць Комунальної та Делегатської” (житловий будинок). 

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

ради  ,,Про  надання  Кадигробу  М.Д.  дозволів  на  розроблення  технічної
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельних  ділянок
в  натурі  (на  місцевості)  по  вул.  Яновського,  112-в
та вул. Преображенській, 16-н” (для розміщення торгівельних павільйонів)
та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
1.  Відмовити   надання  Кадигробу  М.Д.  дозволів  на  розроблення

технічної  документації  із  землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  по  вул.  Яновського,  112-в
та вул. Преображенській, 16-н.
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2. Доручити заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Грабенку О.В. надати розпорядження відповідним виконавчим
органам Кіровоградської міської ради та контролюючим органам здійснити
перевірку,  на  підставі  якої  надати  висновки  щодо  відповідності  чинному
законодавству України положень, викладених в даному проекті рішення.

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  Шаяхметову  Д.І.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою по пров. Товариському, 17”  (житловий будинок та ведення
особистого селянського господарства) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект рішення міської ради ,,Про надання Шаяхметову Д.І.

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою по пров.  Товариському,  17”
(житловий будинок та ведення особистого селянського господарства). 

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  затвердження  Програми  розвитку  земельних  відносин  у  місті
Кіровограді на 2016-2018 роки” та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Взяти  до  відома  ,,Про  затвердження  Програми  розвитку  земельних

відносин у місті Кіровограді на 2016-2018 роки”.
Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  Август  А.С.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Об'їзному, 48-б” та
пояснив його основні положення.
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В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:

Погодити  (в  межах  техпаспорту)  проект  рішення  міської  ради
,,Про  надання  Август  А.С.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по пров. Об'їзному, 48-б”.

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

22. СЛУХАЛИ:

Владова  Р.П.,  який  запропонував  перенести  на  наступне  засідання
розгляд проекту рішення міської  ради ,,Про затвердження Положення про
встановлення черги на отримання земельних ділянок учасниками та членами
сімей  загиблих  учасників  антитерористичної  операції  на  території
м. Кіровограда”.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:

Перенести  розгляд  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  затвердження
Положення  про  встановлення  черги  на  отримання  земельних  ділянок
учасниками  та  членами  сімей  загиблих  учасників  антитерористичної
операції на території м. Кіровограда”. 

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

23. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  надання  Гаморі  О.С.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
по пров. Гайдамацькому, 17” та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  Гаморі  О.С.

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
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ділянки по пров. Гайдамацькому, 17”. 
Результати голосування:

„за” – 6,
„проти” – 0,

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

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

ради ,,Про  передачу  у  власність  земельних  ділянок  учасникам  АТО”
(Туру, 12 пунктів, 10 заявників) 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 учасникам АТО” (Туру, 12 пунктів, 10 заявників).

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  продаж  Кондратюк  З.Г.  земельної  ділянки
несільськогосподарського  призначення  по  вул.  Яновського,  104-к”
(для розміщення магазину) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  продаж  Кондратюк  З.Г.
земельної  ділянки  несільськогосподарського  призначення
по вул. Яновського, 104-к” (для розміщення магазину).

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

26. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з депутатським зверненням

від  13.05.2016  №  96  Шамардіна  О.С.  про  поновлення  договорів  оренди
земельних ділянок Грабовської Т.О. по вул. Великій Перспективній, 60 та по
вул. Соборній, 23/34.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Доручити  управлінню земельних  відносин  та  охорони  навколишнього
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природного  середовища  підготувати  проект  рішення  міської  ради
про  поновлення договорів оренди земельних ділянок Грабовської  Т.О.  по
вул.  Великій  Перспективній,  60  та  по  вул.  Соборній,  23/34  та  надати
01.06.2016 на засідання постійної комісії міської ради з питань архітектури,
будівництва,  реклами,  регулювання  земельних  відносин  та  охорони
навколишнього природного середовища.

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

27. СЛУХАЛИ:
Деркаченка Ю.О., який ознайомив членів комісії зі зверненням батьків

від  11.05.2016  вихованців  дошкільного  відділення  Навчально-виховного
комплексу  ,,Кіровоградський  колегіум-спеціалізований  загальноосвітній
навчальний  заклад  І-ІІІ  ступенів-дошкільний  навчальний  заклад-центр
естетичного  виховання”  Кіровоградської  міської  ради  у  Кіровоградській
області про передбачення коштів на ремонт цегляного паркану та металевих
воріт  з  боку  вулиці  Гагаріна  на  території  дошкільного  відділення
вищезазначеного  закладу  у  Програмі капітального  будівництва,
реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального господарства
і соціально-культурного призначення м. Кіровограда на 2016 – 2018 роки.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Доручити управлінню капітального будівництва Кіровоградської міської

ради передбачити кошти на ремонт цегляного паркану та металевих воріт
з  боку  вулиці  Гагаріна  на  території  дошкільного  відділення  Навчально-
виховного  комплексу  ,,Кіровоградський  колегіум-спеціалізований
загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІІ  ступенів-дошкільний  навчальний
заклад-центр естетичного виховання” у  Програмі капітального будівництва,
реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального господарства
і соціально-культурного призначення м. Кіровограда на 2016 – 2018 роки.

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  Сьогіній  С.Л.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Нижній
П'ятихатській (біля будинку № 3-а)” 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  Сьогіній  С.Л.
дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки по вул. Нижній П'ятихатській (біля будинку № 3-а)”

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

***
Розгляд питань з 29 по 43 пункти порядку денного даного засідання

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

навколишнього природного середовища перенесено
***

Голова комісії Ю.Деркаченко

Секретар комісії            В.Дрига


