
ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ  №  47
засідання постійної комісії з питань архітектури, 

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

26 липня 2017 року м. Кропивницький

Голова комісії Шамардін О.С.,

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

Відсутні члени комісії: Дрига В.В. - секретар комісії,
Бєлов В.В.,

Запрошені: Пидорич В.О. - заступник начальника 
управління земельних відносин та 
охорони навколишнього природного 
середовища - начальник відділу 
земельних відносин 
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: Вагжанова О.К. - щодо земельної ділянки 
по вул. Преображенська, 5,
Опалатенко І.В. - представник 
ВАТ ,,УКРТЕЛЕКОМ”,
Август А.С. - щодо земельної  ділянки по
пров. Об’їзному, 48-б, 



Обійдихата С.П. - щодо земельної ділянки
по вул. Андріївська, 16-а,
Решетніков Є.О. за дорученням 
Стучиліної Н.В. - щодо земельної ділянки 
по вул. Пашутінській (у дворі буд. 51-а),
Кірілов Я.О. за дорученням учасників 
АТО Поліщука Р.В., Гарасимяка П.М., 
Татарченка В.Ю.,
Представники засобів масової інформації 
та громадських організацій.

Порядок денний

Питання доповідає начальник управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища Пидорич В.О.

Гаражі (передача)
1. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу

Профатилу О.В. в оренду земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського (біля
будинку № 12-а)” (на місці існуючого сараю)

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

,,УКРТЕЛЕКОМ”  дозволу  на  розроблення  технічної  документації
із  землеустрою  щодо  поділу  земельної  ділянки
по вул. Преображенській, 5” (для розміщення АТС-22/24)
Додаткові питання

3. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
Кузніцовій О.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Куроп’ятникова (біля буд. № 27)” 

4. 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” 

5. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
Поліщуку  Р.В.  в  оренду  земельної  ділянки  по  просп.  Перемоги
(біля будинку № 12)

6. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
Гарасимяку  П.М.  в  оренду  земельної  ділянки  по  просп.  Перемоги
(біля будинку № 12)”

7. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
Татарченку В.Ю. в оренду земельної ділянки по вул. Гоголя, 122”

8. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про передачу Кірілову
Я.О.  в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Юрія  Коваленка
(біля будинку № 13)”

Учасники АТО (приватний сектор, дозволи)



9. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про надання дозволів
на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок
учасникам АТО” (3 пункти, 2 заявники) 
Приватний сектор (дозволи)

10. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Шовенку І.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по пров. Філатова (ліворуч через одну ділянку від ділянки з
кадастровим № 3510100000:05:056:0006)” (вільна) 

Гаражі (дозволи)
11. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання

Стучіліній Н.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  по  вул.  Пашутінській  (у  дворі  буд.  № 51-а)” (повторно,
перенесено з комісії 13.07.2017)

Оренда (дозволи)
12. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання

ТОВ ,,ЕНДЖЕЛ КЕПІТАЛ” дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки по вул. Героїв України,
31-а” (автозаправна станція)

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

ТОВ ,,БРСМ-ГРУП” в  оренду  земельної  ділянки по  вул.  Полтавській,  69-а”
(автозаправна станція, перехід права власності на нерухоме майно)

14. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
ТОВ ,,БРСМ-ГРУП” в оренду земельної ділянки по вул. Салтикова-Щедріна, 1-
б” (автозаправна станція, перехід права власності на нерухоме майно)

15. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
ПАТ  ,,КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО”  в  оренду  земельної  ділянки
по вул. Миколи Міхновського” (КТП-10/0,4 кВ та ПЛ-10 кВ)

16. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про передачу Щуці
С.І.  в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Великій
Перспективній, 38/33” (адміністративно-торговельний комплекс)

17. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
Буряковій Н.В. в оренду земельної ділянки по вул. Василя Нікітіна, 32” (офіс-
магазин)

18. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
Турчанович С.М. в оренду земельної ділянки по вул. Лінія 5-а, 21-а”  (об’єкт
торгівлі-магазин)

19. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  передачу
ТОВ ,,НАФТАПРАЙМ” в оренду земельної ділянки по вул. Великій Пермській,
72”  (для  розміщення  будівель  та  споруд  автомобільного  транспорту  та
дорожнього господарства)

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



ТОВ  ,,АДК  ІСТЕЙТ”  в  оренду  земельної  ділянки
по вул. Полтавській, 28-г” (об’єкт торгівлі)

21. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
ТОВ ,,АДК ІСТЕЙТ” в оренду земельної ділянки по вул. Пацаєва, 8-а” (об’єкт
торгівлі)
Постійне користування (передача)

22. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  передачу
ПрАТ  ,,ВНЗ  ,,МАУП”  в  постійне  користування  земельної  ділянки
по вул. Варшавській, 2” (для розміщення навчального корпусу)

23. Про погодження проекту  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  КЗ
,,Центральна міська лікарня м. Кіровограда”, КЗ ,,Поліклінічне об’єднання м.
Кіровограда”  та  КЗ  ,,Центр  первинної  медико-санітарної  допомоги  №  2”  в
постійне користування земельних ділянок по м. Кропивницькому” 
Внесення змін

24. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про внесення змін
до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  17.01.2017  №  769”
(,,Про  передачу  безоплатно  у  власність  земельних  ділянок  громадянам”)
(заміна ПІБ у зв’язку зі смертю заявника)

25. Різне

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

договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому”  (16 пунктів, 13
заявників)

Оренда (припинення)
27. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  припинення

Волобуєвій Т.Ф. та Колісніченко Л.Ф. права користування земельною ділянкою
по вул. Яновського, 157” (аптечний кіоск)

Постійне користування (передача)
28. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання

Кіровоградській обласній організації Національної спілки художників України
дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення меж земельної ділянки по вул. Короленка, 12-а” (виробнича база)

Зміна цільового призначення (затвердження)
29. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про зміну Кріпак І.Г.

цільового призначення земельної ділянки по вул. Острівській” (з будівництва
та обслуговування житлового будинку на будівництво та обслуговування
будівель торгівлі)

30. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  зміну
Слинченку  О.М.  цільового  призначення  земельної  ділянки
по вул. Габдрахманова, 33/6” (з ведення особистого селянського господарства
на будівництво та обслуговування будівель торгівлі)



31. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  зміну
Слинченку  О.М.  цільового  призначення  земельної  ділянки
по  вул.  Габдрахманова,  33/6  (з  ведення  садівництва  на  будівництво  та
обслуговування будівель торгівлі)

32. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  зміну  Богун
О.В.  цільового  призначення  земельної  ділянки
по  вул.  Жуковського,  2-б”  (з  будівництва  та  обслуговування  житлового
будинку на об’єкт торгівлі)

Аукціони (дозволи)
33. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради

,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Євгена  Тельнова
(біля зупинки громадського транспорту напроти АС № 2), право оренди на яку
набувається на аукціоні” (будівлі торгівлі)

34. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради
,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Яновського
(біля будинку № 102), право оренди на яку набувається на аукціоні”  (пункт
прийому вторинної сировини)

35. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради
,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Волкова
(напроти будинку № 11), право оренди на яку набувається на аукціоні” (пункт
прийому вторинної сировини)

36. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради
,,Про затвердження земельної ділянки по вул. Куроп’ятникова (біля входу до
Кіровоградської виправної колонії № 6), право оренди на яку набувається на
аукціоні” (об’єкт торгівлі)

Викуп (дозволи)
37. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про надання дозволу

на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Генерала
Родимцева (біля зупинки міського транспорту)” (торгівельний павільйон)

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

відповідно до листа від 17.07.2017 № 862 та управління земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища. 

ВИСТУПИЛИ:
Пидорич  В.О. вніс  пропозицію  включити  до  порядку  денного  комісії

наступні питання (додаються), а саме:
про  надання  Кузніцовій  О.А. дозволу  на  розроблення  проекту

землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Куроп’ятникова



(біля буд. № 27);
про  надання  Вагжанову  Ю.О.  дозволу  на  розроблення  проекту

землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
по вул. Преображенській, 48/65; 

про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від 07.04.2017 року № 908  (,,Про поновлення ФОП Обійдихаті С.П. договору
оренди землі по вул. Андріївській, 16-а”);

про  передачу  ФОП  Тишковець  Н.І.  в  оренду  земельної  ділянки
по вул. Аджамській, 3;

про надання Август А.С.  дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по пров. Об’їзному, 48-б; 

про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Євгена  Тельнова
(біля магазину АТБ), право оренди на яку набувається на аукціоні; 

про  передачу  Поліщуку  Р.В.  в  оренду  земельної  ділянки
по просп. Перемоги (біля будинку № 12); 

про  передачу  Гарасимяку  П.М.  в  оренду  земельної  ділянки
по просп. Перемоги (біля будинку № 12);

про  передачу  Татарченку  В.Ю.  в  оренду  земельної  ділянки
по вул. Гоголя, 122;

про  передачу  Кірілову  Я.О.  в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Юрія
Коваленка (біля будинку № 13).

ВИСТУПИЛИ:
Капітонов  С.І.  запропонував  розглянути  окремо  по  кожному  питанню

включення додаткових питань до порядку денного комісії.

ВИРІШИЛИ:
1.  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 17.07.2017 № 862 управління земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища.

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

Рішення прийнято.
2.  Включити  до  порядку  денного  комісії  питання  ,,Про  надання

Кузніцовій О.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Куроп’ятникова (біля буд. № 27)”.

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

Рішення прийнято.
3. Включити до порядку денного комісії питання ,,Про надання Вагжанову

Ю.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по вул. Преображенській, 48/65”.

Результати голосування:



„за” – 3,
„утримались” – 2,

Рішення не прийнято.
4.  Включити  до  порядку  денного  комісії  питання  ,,Про  передачу

ФОП Тишковець Н.І. в оренду земельної ділянки по вул. Аджамській, 3”
Результати голосування:

„за” – 3,
„утримались” – 2,

Рішення не прийнято.

5. Включити до порядку денного комісії  питання  ,,Про надання Август
А.С.  дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по пров. Об’їзному, 48-б” 

Результати голосування:
„за” – 4,

„утримались” – 1,
Рішення прийнято.

6.  Включити  до  порядку  денного  комісії  питання  ,,Про  затвердження
земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова (біля магазину АТБ),  право оренди
на яку набувається на аукціоні”.

Результати голосування:
„за” – 3,

„утримались” – 2,
Рішення не прийнято.

7. Включити до порядку денного комісії питання ,,Про передачу Поліщуку
Р.В.  в  оренду  земельної  ділянки  по  просп.  Перемоги
(біля будинку № 12)”.

Результати голосування:
„за” – 4,

„утримались” – 1,
Рішення прийнято.

8.  Включити  до  порядку  денного  комісії  питання  ,,Про  передачу
Гарасимяку  П.М.  в  оренду  земельної  ділянки  по  просп.  Перемоги
(біля будинку № 12)”.

Результати голосування:
„за” – 4,

„утримались” – 1,
Рішення прийнято.



9.  Включити  до  порядку  денного  комісії  питання  ,,Про  передачу
Татарченку В.Ю. в оренду земельної ділянки по вул. Гоголя, 122”.

Результати голосування:
„за” – 4,

„утримались” – 1,
Рішення прийнято.

10. Включити до порядку денного комісії питання ,,Про передачу Кірілову
Я.О.  в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Юрія  Коваленка
(біля будинку № 13)”.

Результати голосування:
„за” – 4,

„утримались” – 1,
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Капітонов  С.І.  запропонував  включити  до  порядку  денного  комісії

питання ,,Різне”.

ВИРІШИЛИ:
Включити до порядку денного комісії питання ,,Різне”.

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

Рішення прийнято.

1. СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради  ,,Про  передачу  Профатилу  О.В.  в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.
Арсенія Тарковського (біля будинку № 12-а)”  (на місці існуючого сараю) та
пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
Профатилу О.В. в оренду земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського (біля
будинку № 12-а)” (на місці існуючого сараю).

Результати голосування:
„за” – 3,

„утримались” – 2,
Рішення не прийнято.

2. СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про надання ПАТ ,,УКРТЕЛЕКОМ” дозволу на розроблення технічної



документації  із  землеустрою  щодо  поділу  земельної  ділянки  по  вул.
Преображенській,  5”  (для  розміщення  АТС-22/24) та  пояснив  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради  ,,Про  надання

ПАТ  ,,УКРТЕЛЕКОМ”  дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Преображенській, 5” (для
розміщення АТС-22/24).

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

Рішення прийнято.

3. СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  надання  Кузніцовій  О.А. дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
по вул. Куроп’ятникова (біля буд. № 27)” та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  Кузніцовій  О.А.

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки по вул. Куроп’ятникова (біля буд. № 27)”.

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

Рішення прийнято.

4. СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., 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.

ВИСТУПИЛИ:
Капітонов  С.І.  звернув  увагу  присутніх  на  необхідність  розгляду

зазначеного питання в присутності Макаренка Д.І.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.



ВИРІШИЛИ:
1. Перенести розгляд проекту рішення міської ради ,,Про надання Август

А.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по пров. Об’їзному, 48-б”.

2.  Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього
природного  середовища  Кіровоградської  міської  ради  запросити  на  комісію
Макаренка Д.І.

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

Рішення прийнято.

5. СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  передачу  Поліщуку  Р.В.  в  оренду  земельної  ділянки  по  просп.
Перемоги (біля будинку № 12) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення міської  ради ,,Про  передачу  Поліщуку Р.В.  в

оренду земельної ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 12)
Результати голосування:

„за” – 2,
„утримались” – 3,

Рішення не прийнято.

6. СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про передачу Гарасимяку П.М. в оренду земельної ділянки по просп.
Перемоги (біля будинку № 12)” та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу

Гарасимяку П.М. в оренду земельної ділянки по просп. Перемоги (біля будинку
№ 12)” 

Результати голосування:
„за” – 2,

„утримались” – 3,



Рішення не прийнято.

7. СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  передачу  Татарченку  В.Ю.  в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.
Гоголя, 122” та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу

Татарченку В.Ю. в оренду земельної ділянки по вул. Гоголя, 122”.
Результати голосування:

„за” – 2,
„утримались” – 3,

Рішення не прийнято.

8. СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про передачу Кірілову Я.О. в оренду земельної ділянки по вул. Юрія
Коваленка (біля будинку № 13)” та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  Кірілову  Я.О.  в

оренду земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка (біля будинку № 13)”.
Результати голосування:

„за” – 2,
„утримались” – 3,

Рішення не прийнято.

9. СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  надання  дозволів  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення  земельних  ділянок  учасникам  АТО”  (3  пункти,  2  заявники),
пояснив його основні положення та запропонував доповнити пунктом, а саме:

,,Надати  Михайлюку  Ярославу  Миколайовичу  дозвіл  на  розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  безоплатно  у
власність  по  вул.  Шканди  (біля  будинку  №  35)  орієнтовною  
площею  0,0700  га  (у  тому  числі  по  угіддях:  0,0700  га  –  землі  під
малоповерховою  забудовою)  для  будівництва  та  обслуговування  жилого
будинку,  господарських  будівель  і  споруд  (присадибна  ділянка)  за  рахунок
земель житлової та громадської забудови”.

Одночасно  зазначив,  щодо  негативних  висновків  управління
містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради та про відсутність



2 довідок про учасників АТО.
В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Перенести розгляд  проекту рішення міської ради ,,Про надання дозволів

на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок
учасникам АТО” (4 пункти, 3 заявники).

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

Рішення прийнято.

10. СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про надання Шовенку І.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  по  пров.  Філатова  (ліворуч  через  одну
ділянку  від  ділянки  з  кадастровим
№ 3510100000:05:056:0006)” (вільна) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  Шовенку  І.О.

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  по  пров.  Філатова  (ліворуч  через  одну  ділянку  від  ділянки
з кадастровим № 3510100000:05:056:0006)” (вільна).

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

Рішення прийнято.

11. СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  надання  Стучіліній  Н.В.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
по  вул.  Пашутінській  (у  дворі  буд.№  51-а)” (повторно,  перенесено
з комісії 13.07.2017) та пояснив його основні положення.
ВИСТУПИЛИ:

Деркаченко Ю.О. зауважив,  що для вирішення цього питання потрібна
довідка з БТІ щодо перебування у власності зазначених приміщень (сараїв).

Решетніков Є.О. відповів на питання присутніх.
В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту  рішення міської

ради ,,Про  надання  Стучіліній  Н.В.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
по вул. Пашутінській (у дворі буд.№ 51-а)”.

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



Рішення прийнято.

12. СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  надання  ТОВ  ,,ЕНДЖЕЛ  КЕПІТАЛ”  дозволу  на  розроблення
технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної
ділянки по вул. Героїв України, 31-а” (автозаправна станція) та пояснив його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  ТОВ  ,,ЕНДЖЕЛ
КЕПІТАЛ”  дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою
щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  по  вул.  Героїв  України,  31-а”
(автозаправна станція)з встановленням терміну оренди на 10 років та розміру
орендної  плати  на  рівні  12  %  від  нормативної  грошової  оцінки  земельної
ділянки в рік.

Результати голосування:
„за” – 3,

„утримались” – 2,
Рішення не прийнято.

13.СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про передачу ТОВ ,,БРСМ-ГРУП” в оренду земельної ділянки по вул.
Полтавській,  69-а”  (автозаправна  станція,  перехід  права  власності  на
нерухоме майно) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення міської ради ,,Про передачу ТОВ ,,БРСМ-ГРУП”

в оренду земельної ділянки по вул. Полтавській, 69-а” (автозаправна станція,
перехід права власності на нерухоме майно) з встановленням терміну оренди
на 10 років та розміру орендної плати на рівні 12 % від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки в рік.

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

Рішення прийнято.

14.СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про передачу ТОВ ,,БРСМ-ГРУП” в оренду земельної ділянки по вул.
Салтикова-Щедріна, 1-б” (автозаправна станція, перехід права власності на
нерухоме майно) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.



ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу

ТОВ ,,БРСМ-ГРУП” в оренду земельної ділянки по вул. Салтикова-Щедріна, 1-
б”  (автозаправна станція,  перехід  права власності  на нерухоме майно)  з
встановленням терміну оренди на 10 років та розміру орендної плати на рівні
12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік. 

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

Рішення прийнято.

15. СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради  ,,Про  передачу  ПАТ ,,КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” в  оренду  земельної
ділянки  по  вул.  Миколи  Міхновського”
(КТП-10/0,4 кВ та ПЛ-10 кВ) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу

ПАТ  ,,КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО”  в  оренду  земельної  ділянки
по  вул.  Миколи  Міхновського”  (КТП-10/0,4  кВ  та  ПЛ-10  Кв)
з встановленням терміну оренди на 10 років та розміру орендної плати на рівні
6 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік.

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

Рішення прийнято.

16. СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  передачу  Щуці  С.І.  в  оренду  земельної  ділянки по  вул.  Великій
Перспективній, 38/33” (адміністративно-торговельний комплекс) та пояснив
його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  Щуці  С.І.

в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Великій  Перспективній,  38/33”
(адміністративно-торговельний комплекс) з встановленням терміну оренди
на 49 років та розміру орендної плати на рівні 6 % від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки в рік.

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

Рішення прийнято.



17. СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про передачу Буряковій Н.В. в оренду земельної ділянки по вул. Василя
Нікітіна, 32” (офіс-магазин) 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 Буряковій Н.В. в оренду земельної ділянки по вул. Василя
Нікітіна, 32” (офіс-магазин). 

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

Рішення прийнято.

18. СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про передачу Турчанович С.М. в оренду земельної ділянки по вул. Лінія
5-а, 21-а” (об’єкт торгівлі-магазин) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу

Турчанович С.М. в оренду земельної ділянки по вул. Лінія 5-а, 21-а”  (об’єкт
торгівлі-магазин). 

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

Рішення прийнято.

19. СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про передачу ТОВ ,,НАФТАПРАЙМ” в оренду земельної ділянки по вул.
Великій Пермській, 72” (для розміщення будівель та споруд автомобільного
транспорту  та  дорожнього  господарства)
та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу

ТОВ ,,НАФТАПРАЙМ” в оренду земельної ділянки по вул. Великій Пермській,
72”  (для  розміщення  будівель  та  споруд  автомобільного  транспорту  та
дорожнього  господарства) з  встановленням терміну  оренди на  10  років  та
розміру орендної плати на рівні 2 % від нормативної грошової оцінки земельної



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

Рішення прийнято.

20. СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про передачу ТОВ ,,АДК ІСТЕЙТ” в оренду земельної ділянки по вул.
Полтавській, 28-г” (об’єкт торгівлі) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу

ТОВ  ,,АДК  ІСТЕЙТ”  в  оренду  земельної  ділянки
по вул. Полтавській, 28-г”  (об’єкт торгівлі)  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,

„утримались” – 1,
Рішення прийнято.

21. СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про передачу ТОВ ,,АДК ІСТЕЙТ” в оренду земельної ділянки по вул.
Пацаєва, 8-а” (об’єкт торгівлі) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу

ТОВ ,,АДК ІСТЕЙТ” в оренду земельної ділянки по вул. Пацаєва, 8-а” (об’єкт
торгівлі).

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

Рішення прийнято.

22. СЛУХАЛИ:

Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради  ,,Про передачу ПрАТ ,,ВНЗ ,,МАУП” в постійне користування земельної
ділянки  по  вул.  Варшавській,  2” (для  розміщення  навчального  корпусу) та
пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.



ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу  ПрАТ  ,,ВНЗ
,,МАУП”  в  постійне  користування  земельної  ділянки
по вул. Варшавській, 2” (для розміщення навчального корпусу). 

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

Рішення прийнято.

23. СЛУХАЛИ:

Пидорича В.О.,  який повідомив,  що проект рішення міської  ради ,,Про
передачу  КЗ ,,Центральна  міська  лікарня  м.  Кіровограда”,  КЗ  ,,Поліклінічне
об’єднання  м.  Кіровограда”  та  КЗ  ,,Центр  первинної  медико-санітарної
допомоги  №  2”  в  постійне  користування  земельних  ділянок  по  м.
Кропивницькому” розглянутий міською радою 20.07.2017.

24. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від
17.01.2017 № 769”  (,,Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок
громадянам”)  (заміна  ПІБ у  зв’язку  зі  смертю заявника) 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  17.01.2017  №  769”
(,,Про  передачу  безоплатно  у  власність  земельних  ділянок  громадянам”)
(заміна ПІБ у зв’язку зі смертю заявника). 

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

Рішення прийнято.

25. СЛУХАЛИ:

Капітонов С.І.,  який підняв питання стосовно стану виконання рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  10.06.2016  №  296
,,Про  депутатський  запит  депутата  Кіровоградської  міської  ради  Капітонова
С.І.”  щодо  благоустрою  скверу  ,,Молодіжний”.  Одночасно  запропонував
заслухати  інформацію  про  опрацювання  зазначеного  рішення  міської  ради



Головного  управління  житлово-комунального  господарства  Кіровоградської
міської  ради  і  управління  земельних  відносин  та  охорони  навколишнього
природного середовища Кіровоградської міської ради.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Доручити  Головному  управлінню  житлово-комунального  господарства

Кіровоградської  міської  ради  і управлінню  земельних  відносин  та  охорони
навколишнього  природного  середовища  надати  інформацію  стосовно  стану
виконання рішення Кіровоградської міської ради від 10.06.2016  № 296 ,,Про
депутатський  запит  депутата  Кіровоградської  міської  ради  Капітонова  С.І.”
щодо благоустрою скверу ,,Молодіжний” на постійну комісію Кіровоградської
міської  ради
з питань архітектури,  будівництва, реклами, регулювання земельних відносин
та охорони навколишнього природного середовища.

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

Рішення прийнято.

*****
Питання з 26 по 37 пункти порядку денного даного засідання постійної

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

та охорони навколишнього природного середовища не розглянуто.

*****

Голова комісії  О.Шамардін


