
 

 

 

 

 
 

У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОТОКОЛ  №  50 

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 
 

16 серпня 2017 року м. Кропивницький 
 

Голова комісії Шамардін О.С., 

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

Дрига В.В. - секретар комісії, 

Гребенчук Ю.Ф., 

Деркаченко Ю.О., 

Ларін А.С., 

Відсутні члени комісії: Бєлов В.В., 

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, 

 Мартинова І.В. - заступник начальника 

управління містобудування та 

архітектури - начальник відділу 

планування та містобудівного кадастру 

управління містобудування та 

архітектури Кіровоградської міської 

ради, 

 Кухаренко В.І. - начальник Головного 

управління житлово-комунального 

господарства Кіровоградської міської 

ради, 

Сліпченко А.К. - начальник управління 

державного архітектурно-будівельного 

контролю Кіровоградської міської ради. 
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Порядок денний 

 

 

1. Про розгляд інформації управління державного архітектурно-

будівельного контролю Кіровоградської міської ради від 14.08.2017 

№ 01-47/100 стосовно виконання пункту 8 протокольного доручення постійної 

комісії з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища (протокол від 

02.08.2017 № 48) щодо будівництва індивідуального гаража Стрельцовим В.Г. 

на прилеглій території до житлового будинку 

по вул. Є.Тельнова, 8, корп.6 (біля незавершеного будівництва торговельно-

побутового комплексу по вул. Тельнова, 7-а)  

Доповідає: 

 

Сліпченко А.К. -  начальник управління 

державного архітектурно-будівельного 

контролю Кіровоградської міської ради 

Питання з 2 по 5 та з 7 по 29 пункти доповідає начальник управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

Пидорич В.О. 

Приватний сектор (дозволи) 

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

Михайлюку Я.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Шканди (біля буд. № 35)” 

(учасник АТО) (вільна) 

Приватний сектор (дозволи) 

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

Онищенко С.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Яворницького (біля буд. № 21)” (вільна) 

Приватний сектор, передача (учасник АТО) 

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

Чухарєву І.М. у власність земельної ділянки по вул. Салганні піски” 

Приватний сектор, передача 

5. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про передачу у 

власність земельних ділянок громадянам” (Ігнатенко, 13 пунктів, 

11 ділянок) 

Садівництво (дозволи) 

6. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про надання дозволів 

на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам в садових товариствах” (Катані, 41 пункт, 

40 ділянок) 
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7. Про стан виконання рішення Кіровоградської міської ради 

від 10.06.2016  № 296 ,,Про депутатський запит депутата Кіровоградської 

міської ради Капітонова С.І.” щодо виготовлення проектно-кошторисної 

документації на земельну ділянку, на якій розміщено сквер ,,Молодіжний” 

Доповідає: 

 

Кухаренко В.І. -  начальник Головного 

управління житлово-комунального 

господарства Кіровоградської міської ради 

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

Безверхій С.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Тульській (біля будинку № 20/8)” (поряд 

з приватним житловим будинком) 

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

Горбань Т.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Житомирській (біля будинку № 19)” (поряд 

з приватним житловим будинком) 

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

Гревцев Р.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Лелеківській (біля будинку № 3)” (поряд 

з приватним житловим будинком, за умови дотримання вимог Водного 

кодексу України) 

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

Оніщенку С.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Яворницького (біля будинку № 21)” (поряд 

з приватним житловим будинком) 

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

Шевченко Л.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Світлій (біля будинку № 81)” 

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

Осипчук А.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Григорія Синиці (біля земельної ділянки 

з кадастровим № 3510100000:03:024:0004)”  

Аукціони (дозволи) 

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

земельної ділянки по вул. Волкова (біля будинку № 24-в), право оренди на яку 

набувається на аукціоні” (комп’ютерний зал) повторно, донесли фото 

Аукціони (затвердження) 

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права 

оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Соборній  

(біля будинку № 36) та включення до Переліку земельної ділянки,  

яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом” (для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі) 180 м кв 
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16. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права 

оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Соборній 

(біля будинку № 36) та включення до Переліку земельної ділянки,  

яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом” (для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі) 27 м кв 

Оренда, постійне користування (передача) 

17. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про передачу ТОВ 

,,ЛАЙК ІНВЕСТ” в оренду земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка, 12” 

(автозаправна станція) 

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

Кіровоградському художньому музею в постійне користування земельної 

ділянки по вул. Великій Перспективній, 60” (розміщення художнього музею) 

Зміна цільового призначення (затвердження) 

19. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про зміну 

ПП ,,ЗАХІД-ТРАНС-СЕРВІС” цільового призначення земельної ділянки 

по вул. Полтавській, 1” (з будівництва та обслуговування будівель торгівлі на 

для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових 

транспортних послуг та допоміжних операцій) 

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

Ноніашвілі Л.В. цільового призначення земельної ділянки 

по вул. Вологодській, 20/17” (з ведення особистого селянського господарства 

на будівництво та обслуговування будівель торгівлі) 

21. Про погодження проекту рішення міської ради 

,,Про зміну Богун О.В. цільового призначення земельної ділянки 

по вул. Жуковського, 2-б” (з будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на будівництво та 

обслуговування будівель торгівлі) 

Оренда, постійне користування (припинення) 

22. Про погодження проекту рішення міської ради 

,,Про припинення ВПУ № 4 права постійного користування земельною 

ділянкою по вул. Юрія Коваленка, 6/5” (для розміщення навчального закладу) 

23. Про погодження проекту рішення міської ради 

,,Про припинення ПП Нестеренко В.В. права користування земельною 

ділянкою по вул. Великій Перспективній, 38/33” 

(розміщення 37/1000 частини нежитлового будинку-магазину в зв’язку з 

даруванням розміщеного майна) 

24. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про припинення 

Лойку С.В. права користування земельною ділянкою 

по вул. Добровольського, 7” (розміщення магазину, в зв’язку 

з переведенням приміщення до категорії жилих) 
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Оренда (поновлення) 

25. Про погодження проекту рішення міської ради 

,,Про поновлення Шевченко Ю.В. договору оренди земельної ділянки 

по вул. Генерала Родимцева, 92-г” (виробнича база) 

Викуп (дозволи) 

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

дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Садовій, 81-а” (магазин) 

Викуп 

27. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про продаж 

Кушніру І.О. земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

по вул. Арсенія Тарковського, 37” (розміщення готелю) 

Внесення змін 

28. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про внесення змін 

до рішення Кіровоградської міської ради від 24.02.2011 № 250 

ТОВ ,,РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ ,,Україна-Центр” (виключити пункт 39, 

укладання договорів оренди земельних ділянок протягом шести місяців з 

дати прийняття рішення) 

29. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про внесення змін 

до рішення Кіровоградської міської ради від 07.04.2017 № 948 

(ТОВ ,,АДК ІСТЕЙТ” (зміна площі вул. Авіаційна, 72/43, об’єкт торгівлі) 

 

СЛУХАЛИ: 

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

відповідно до листа від 16.08.2017 б/№ та управління земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища.  

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити порядок денний засідання постійної комісії Кіровоградської 

міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

відповідно до листа від 16.08.2017 б/№ управління земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища. 

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Сліпченка А.К., який ознайомив членів комісії з інформацією управління 

державного архітектурно-будівельного контролю Кіровоградської міської ради 

від 14.08.2017 № 01-47/100 стосовно виконання пункту 8 протокольного 

доручення постійної комісії з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища (протокол від 02.08.2017 № 48) щодо будівництва індивідуального 
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гаража Стрельцовим В.Г. на прилеглій території до житлового будинку 

по вул. Є.Тельнова, 8, корп. 6 (біля незавершеного будівництва торговельно-

побутового комплексу по вул. Тельнова, 7-а). 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

ради ,,Про надання Михайлюку Я.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Шканди  

(біля будинку № 35)” (учасник АТО) (вільна) та пояснив його основні 

положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

З метою додаткового вивчення відтермінувати розгляд проекту рішення 

міської ради ,,Про надання Михайлюку Я.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Шканди  

(біля будинку № 35)”. 

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

3. СЛУХАЛИ: 

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

ради ,Про надання Онищенко С.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Яворницького 

(біля будинку № 21)” (вільна) та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради ,,Про надання 

Онищенко С.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Яворницького (біля буд. № 21)” 

(запросити на комісію заявника). 

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

4. СЛУХАЛИ: 

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

ради ,,Про передачу Чухарєву І.М. у власність земельної ділянки 

по вул. Салганні піски” та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради ,,Про передачу Чухарєву І.М. 

у власність земельної ділянки по вул. Салганні піски”. 

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

5. СЛУХАЛИ: 

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

ради ,,Про передачу у власність земельних ділянок громадянам” (Ігнатенко, 

13 пунктів, 11 ділянок) 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 громадянам” (Ігнатенко, 13 пунктів, 11 ділянок). 

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

6. СЛУХАЛИ: 

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

ради ,,Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам в садових товариствах” (Катані, 

41 пункт, 40 ділянок) та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти з метою додаткового вивчення розгляд проекту рішення міської 

ради ,,Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам в садових товариствах” (Катані, 

41 пункт, 40 ділянок).  

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

7. СЛУХАЛИ: 

Кухаренка В.І., який поінформував членів комісії щодо виконання пункту 

25 протокольного доручення комісії (від 26.07.2017 № 47) про стан виконання 

рішення Кіровоградської міської ради від 10.06.2016  № 296 ,,Про депутатський 

запит депутата Кіровоградської міської ради Капітонова С.І.” стосовно 

виготовлення КП ,,Благоустрій” проектно-кошторисної документації 

на земельну ділянку, на якій розміщено сквер ,,Молодіжний” та подальший 

його благоустрій. 
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 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

8. СЛУХАЛИ: 

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

ради ,,Про надання Безверхій С.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Тульській 

(біля будинку № 20/8)” (поряд з приватним житловим будинком), пояснив 

його основні положення та повідомив про негативний висновок управління 

містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

З метою додаткового вивчення відтермінувати розгляд проекту рішення 

міської ради ,,Про надання Безверхій С.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Тульській 

(біля будинку № 20/8)” (поряд з приватним житловим будинком). 

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

9. СЛУХАЛИ: 

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

ради ,,Про надання Горбань Т.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Житомирській (біля будинку № 19)” 

(поряд з приватним житловим будинком) пояснив його основні положення 

та повідомив про негативний висновок управління містобудування 

та архітектури Кіровоградської міської ради. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

З метою додаткового вивчення відтермінувати розгляд проекту рішення 

міської ради ,,Про надання Горбань Т.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Житомирській 

(біля будинку № 19)” (поряд з приватним житловим будинком). 

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

10.  СЛУХАЛИ: 

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

ради ,,Про надання Гревцев Р.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Лелеківській 

(біля будинку № 3)” (поряд з приватним житловим будинком, за умови 

дотримання вимог Водного кодексу України) та пояснив його основні 

положення. 
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 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

З метою додаткового вивчення відтермінувати розгляд проекту рішення 

міської ради ,,Про надання Гревцев Р.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Лелеківській (біля будинку № 3)” (поряд з приватним житловим 

будинком, за умови дотримання вимог Водного кодексу України). 

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

11.  СЛУХАЛИ: 

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

ради ,,Про надання Оніщенку С.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Яворницького 

(біля будинку № 21)” (поряд з приватним житловим будинком) 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 надання Оніщенку С.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Яворницького 

(біля будинку № 21)” (поряд з приватним житловим будинком). 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Кіровоградської міської ради запросити на комісію 

заявника Оніщенка С.І. (надати матеріали фотофіксації). 

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

12.  СЛУХАЛИ: 

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

ради ,,Про надання Шевченко Л.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Світлій  

(біля будинку № 81)” та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

Поголити проект рішення міської ради ,,Про надання Шевченко Л.А. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Світлій (біля будинку № 81)”. 

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

13.  СЛУХАЛИ: 

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

ради ,,Про надання Осипчук А.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Григорія Синиці (біля земельної 

ділянки з кадастровим № 3510100000:03:024:0004)”  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 надання Осипчук А.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Григорія Синиці (біля земельної 

ділянки з кадастровим № 3510100000:03:024:0004)”.  

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

14.  СЛУХАЛИ: 

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

ради ,,Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова 

(біля будинку № 24-в), право оренди на яку набувається на аукціоні” 

(комп’ютерний зал) та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Відмовити в затвердженні земельної ділянки по вул. Волкова 

(біля будинку № 24-в), право оренди на яку набувається на аукціоні. 

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

15.  СЛУХАЛИ: 

Пидорича В.О., 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. Соборній (біля буд. № 36) та включення до Переліку земельної ділянки, 

яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом” 
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(для будівництва та обслуговування будівель торгівлі) 180 м кв 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 затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) 

по вул. Соборній (біля буд. № 36) та включення до Переліку земельної ділянки, 

яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом” (для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі) 180 м кв. 

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

16.  СЛУХАЛИ: 

Пидорича В.О., 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. Соборній (біля будинку № 36) та включення до Переліку земельної 

ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом” (для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі) 27 м кв 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 затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) 

по вул. Соборній (біля будинку № 36) та включення до Переліку земельної 

ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом” 

(для будівництва та обслуговування будівель торгівлі) 27 м кв.  

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

17.  СЛУХАЛИ: 

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

ради  ,,Про передачу ТОВ ,,ЛАЙК ІНВЕСТ” в оренду земельної ділянки  

по вул. Юрія Коваленка, 12” (автозаправна станція) та пояснив його основні 

положення. 
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 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради  ,,Про передачу 

ТОВ ,,ЛАЙК ІНВЕСТ” в оренду земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка, 12” 

(автозаправна станція).  

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

18.  СЛУХАЛИ: 

 

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

ради ,,Про передачу Кіровоградському художньому музею в постійне 

користування земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 60” 

(розміщення художнього музею) 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 Кіровоградському художньому музею в постійне 

користування земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 60” 

(розміщення художнього музею).  

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

19.  СЛУХАЛИ: 

 

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

ради ,,Про зміну ПП ,,ЗАХІД-ТРАНС-СЕРВІС” цільового призначення 

земельної ділянки по вул. Полтавській, 1” (з будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі на для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій) та пояснив його 

основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради ,,Про зміну ПП ,,ЗАХІД-ТРАНС-

СЕРВІС” цільового призначення земельної ділянки по вул. Полтавській, 1” 

(з будівництва та обслуговування будівель торгівлі на для розміщення та 
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експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та 

допоміжних операцій).  

Результати голосування: 

„за” – 3, 

„утримались” – 3, 

Рішення не прийнято. 
 

20.  СЛУХАЛИ: 

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

ради ,,Про зміну Ноніашвілі Л.В. цільового призначення земельної ділянки 

по вул. Вологодській, 20/17” (з ведення особистого селянського господарства 

на будівництво та обслуговування будівель торгівлі) та пояснив його основні 

положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради ,,Про зміну Ноніашвілі Л.В. 

цільового призначення земельної ділянки по вул. Вологодській, 20/17” 

(з ведення особистого селянського господарства на будівництво та 

обслуговування будівель торгівлі). 

Результати голосування: 

„за” – 5, 

„утримались” – 1, 

Рішення прийнято. 
 

21.  СЛУХАЛИ: 

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

ради ,,Про зміну Богун О.В. цільового призначення земельної ділянки 

по вул. Жуковського, 2-б” (з будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на будівництво 

та обслуговування будівель торгівлі) 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 зміну Богун О.В. цільового призначення земельної ділянки 

по вул. Жуковського, 2-б” (з будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на будівництво та 

обслуговування будівель торгівлі). 

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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***** 

 Деркаченко Ю.О. залишив засідання комісії. 

***** 

22.  СЛУХАЛИ: 

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

ради ,,Про припинення ВПУ № 4 права постійного користування земельною 

ділянкою по вул. Юрія Коваленка, 6/5” (для розміщення навчального закладу) 

та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради ,,Про припинення ВПУ № 4 права 

постійного користування земельною ділянкою по вул. Юрія Коваленка, 6/5” 

(для розміщення навчального закладу).  

Результати голосування: 

„за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

23. СЛУХАЛИ: 

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

ради ,,Про припинення ПП Нестеренко В.В. права користування земельною 

ділянкою по вул. Великій Перспективній, 38/33” 

(розміщення 37/1000 частини нежитлового будинку-магазину в зв’язку 

з даруванням розміщеного майна) та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради ,,Про припинення 

ПП Нестеренко В.В. права користування земельною ділянкою 

по вул. Великій Перспективній, 38/33” (розміщення 37/1000 частини 

нежитлового будинку-магазину в зв’язку з даруванням розміщеного майна).  

Результати голосування: 

„за” – 4, 

„утримались” – 1, 

Рішення прийнято. 
 

24.  СЛУХАЛИ: 

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

ради ,,Про припинення Лойку С.В. права користування земельною ділянкою 

по вул. Добровольського, 7” (розміщення магазину, в зв’язку з переведенням 

приміщення до категорії жилих) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради  ,,Про припинення Лойку С.В. 

права користування земельною ділянкою по вул. Добровольського, 7” 

(розміщення магазину, в зв’язку з переведенням приміщення до категорії 

жилих).  

Результати голосування: 

„за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

25.  СЛУХАЛИ: 

 

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

ради  ,,Про поновлення Шевченко Ю.В. договору оренди земельної ділянки 

по вул. Генерала Родимцева, 92-г” (виробнича база) та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради  ,,Про поновлення 

Шевченко Ю.В. договору оренди земельної ділянки по вул. Генерала 

Родимцева, 92-г” (виробнича база).  

Результати голосування: 

„за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

26.  СЛУХАЛИ: 

 

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

ради ,,Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Садовій, 81-а” (магазин) та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити за умови приведення до належного вигляду приміщення проект 

рішення міської ради ,,Про надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки по вул. Садовій, 81-а” (магазин).  

Результати голосування: 

„за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

27.  СЛУХАЛИ: 

 

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

ради ,,Про продаж Кушніру І.О. земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення по вул. Арсенія Тарковського, 37” (розміщення готелю) та 

пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради ,,Про продаж Кушніру І.О. 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Арсенія 

Тарковського, 37” (розміщення готелю). 

Результати голосування: 

„за” – 4, 

„утримались” – 1, 

Рішення прийнято. 
 

28.  СЛУХАЛИ: 

 

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

ради ,,Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 24.02.2011 № 250 ТОВ ,,РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ ,,Україна-Центр” (виключити 

пункт 39, укладання договорів оренди земельних ділянок протягом шести 

місяців з дати прийняття рішення) 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 24.02.2011 № 250 ТОВ ,,РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ 

,,Україна-Центр” (виключити пункт 39, укладання договорів оренди 
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земельних ділянок протягом шести місяців з дати прийняття рішення). 

Результати голосування: 

„за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

29.  СЛУХАЛИ: 

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

ради ,,Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 07.04.2017 № 948 (ТОВ ,,АДК ІСТЕЙТ” (зміна площі вул. Авіаційна, 72/43, 

об’єкт торгівлі) 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 07.04.2017 № 948 (ТОВ ,,АДК ІСТЕЙТ”, 

зміна площі вул. Авіаційна, 72/43, об’єкт торгівлі). 
 

Результати голосування: 

„за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

 

Голова комісії         О.Шамардін 

 

 


