
 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

П Р О Т О К О Л  №  53 

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 

 

13 вересня 2017 року м. Кропивницький 

 

Голова комісії Шамардін О.С., 

 

Присутні члени комісії: Дрига В.В. - секретар комісії, 

Бєлов В.В., 

Гребенчук Ю.Ф., 

Деркаченко Ю.О., 

Ларін А.С., 

 

Відсутні: Капітонов С.І. - заступник голови комісії, 

 

Запрошені: Владов Р.П. - начальник 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, 

 

Присутні: Слюсаренко О.М. – директор ДП 

«Компаніївське лісове господарство»; 

Представники засобів масової інформації та 

громади міста 

 

 Порядок денний: 

 

Питання з 1 по 25 та з 27 по 35 доповідає начальник управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища  

Владов Родіон Петрович 



2 

 

 

1. Про надання Казмазовському Р.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Паризької Комуни           

(біля будинку № 2-а по вул.. Пугачова) (УБД) 

2. Про передачу Сосні В.Ф. безоплатно у власність земельної ділянки                              

по вул. Ковпака  

3. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам (Ждану, 5 пунктів, 4 земельні 

ділянки) 

4. Про надання Таранусі О.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул.. Колодязній                             

(біля буд № 68)  

5. Про передачу у власність земельних ділянок громадянам 

(Дегтярьова, 11 пунктів, 9 земельних ділянок) 

6.  Про передачу Бугленку В.П. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Яворницького, 6  

7. Про передачу Шестаковій Л.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Казанській, 22  

8. Про передачу Попович Н.В. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Романа Майстерюка, 13 

9. Про затвердження земельної ділянки по вул. Академіка Корольова 

(біля автовокзалу №2), право оренди на яку набувається на аукціоні (об’єкт 

торгівлі). 

10. Про надання ДП «Компаніївське лісове господарство» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

межах м. Кропивницький (ведення лісового господарства) 

11. Про затвердження земельної ділянки по вул. Соборна (напроти                         

буд. №22-а), право оренди на яку набувається на аукціоні (автостоянка) 

12. Про надання Пришві В.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Пожарського (біля 

буд.№ 3). 

13. Про надання Матвеєнко І.Л. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по просп.. Перемоги                 

(біля буд. № 18). 

14. Про надання Розливану В.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Андріївській. 

15. Про надання Підкевичу М.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля                      

буд. № 64). 

16. Про надання Буземському Е.Г. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. (тупику) 

Рибальському (біля будинку № 19). 

17. Про надання Бондарю В.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. (тупику) 

Рибальському (біля будинку № 9). 
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18. Про надання Романюку Р.О., Маклакову О.М. та Корнійчуку О.А. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Родниковій, 90-а (виробнича база). 

19. Про передачу Терзовій Л.Б. в оренду земельної ділянки                                       

по вул. Заміській, 1 (розміщення та обслуговування виробничої бази) 

20. Про передачу ТОВ  «КОМПО ГРУП» в оренду земельної ділянки. 

21. Про передачу ТОВ «КОРСО ТАУН» в оренду земельної ділянки                         

по вул. Короленка, 15 (розміщення автозаправної станції) 

22. Про передачу ТОВ «КОРСО ТАУН» в оренду земельної ділянки по                                          

вул. Кропивницького, 187(розміщення пункту по організації обслуговування 

газобалонного обладнання автомобільного транспорту) 

23.  Про поновлення Радчук Н.Г. договору оренди земельної ділянки по  

вул. Соборній (біля буд. 25) (торгівельний кіоск) 

24.  Про поновлення ГО «ГТ «Естер» договору оренди земельної ділянки 

по вул. Миру (біля буд. 10 та №12) (розміщення індивідуальних гаражів) 

25. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева, 106 (Валентина-Сервіс) 

(виробнича база) 

26. Про розгляд листа голови ЖБК «ПОЛІТ» щодо повторного розгляду 

проекту рішення міської ради № 475 «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. 3)» 

Доповідає: 

 

Масло Л.Я.. - начальник управління 

апарату Кіровоградської міської ради 

 

27.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Руслана Слободянюка 

(біля меблевої фабрики), право оренди на яку набувається на аукціоні 

(розміщення притулку тварин)  

28. Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова (біля буд. №24-

в), право оренди на яку набувається на аукціоні (комп’ютерний зал) 

29.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Полтавській (біля АЗС 

«БРСМ»), право оренди на яку набувається на аукціоні (розміщення та 

експлуатації будівель і споруд, додаткових транспортних послуг та 

додаткових операцій) 

30. Про зміну Трахановській Л.Я. цільового призначення земельної 

ділянки по вул. Салтиков-Щедріна, 13 (з для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд  на будівництво та 

обслуговування будівель торгівлі) 

31.  Про зміну ПП «ЗАХІД-ТРАНС-СЕРВІС» цільового призначення 

земельної ділянки по вул. Полтавська, 1 (з для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі» на «для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних 

операцій 
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32. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 

27.03.2014 р. № 2967 (ПрАТ «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство 

промислового залізничного транспорту») доповнити наказ Міністерства 

транспорту) 

33. . Про погодження проекту рішення міської ради № 1167 «Про 

внесення змін до Заходів щодо реалізації Програми природоохоронних заходів 

місцевого значення на 2017 рік, затвердженої рішенням Кіровоградської 

міської ради від 15 березня 2017 року № 846» 

34. Про надання Булаві В.П. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Єгорова, 13-б; 

35. Про надання Гутник Т.Г. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Єгорова, 13-г. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

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

відповідно до листа від 11.09.2017 № 1039 управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища.  

 Голова постійної комісії висловив думку комісії щодо розгляду листа            

від 05.09.2017 № 1045 управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища щодо розгляду проектів рішень про 

регулювання земельних відносин, які не набрали достатньої кількості голосів 

на засіданнях 9 сесії Кіровоградської міської ради. Олександр Сергійович 

зазначив, що всі питання були розглянуті на засіданнях постійної комісії та 

мали позитивний висновок, у зв'язку з цим комісія вважає недоцільно 

повторно розглядати вищезазначені проекти рішень міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Владов Р.П. вніс пропозицію до порядку денного комісії 

наступні питання (додаються), а саме: 
включити: про надання Булаві В.П. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Єгорова, 13-б; 

про надання Гутник Т.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вулиці Єгорова, 13-г; 

про передачу ТОВ  «КОМПО ГРУП» в оренду земельної ділянки. 

виключити:  про затвердження земельної ділянки по вул. Євгена 

Тельнова  (напроти зупинки міського транспорту «Автовокзал»), право оренди 

на яку набувається на аукціоні (торгівельний павільйон). 

Масло Л.Я. внесла пропозицію включити до порядку денного комісії 

наступне питання (додається), а саме: 

 про розгляд листа голови ЖБК «ПОЛІТ» щодо повторного розгляду 

проекту рішення міської ради № 475 «Про передачу ЖБК «ПОЛІТ» у 

власність земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка, 29, корп. 2 в блок секціях 
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№ 1, 2, 3, 4 відповідно вісям 1, 2, 3, 4, 5, 6 (102 мікрорайон, поз. 3)». 

 

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 11.09.2017 № 1039 управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища з урахуванням 

наступних пропозицій: 
 

 Включити до порядку денного комісії 4 питання (додаються), а саме: 
про надання Булаві В.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Єгорова, 13-б; 

про надання Гутник Т.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вулиці Єгорова, 13-г; 

про передачу ТОВ  «КОМПО ГРУП» в оренду земельної ділянки; 

про розгляд листа голови ЖБК «ПОЛІТ» щодо повторного розгляду 

проекту рішення міської ради № 475 «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. 3)». 

Виключити з переліку питань (лист від 11.09.2017 № 1039 управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища) такий 

пункт:  

про затвердження земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова (напроти 

зупинки міського транспорту «Автовокзал»), право оренди на яку набувається 

на аукціоні (торгівельний павільйон). 

Не розглядати питання відповідно до листа від 05.09.2017 № 1045 

управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища щодо розгляду проектів рішень про регулювання земельних 

відносин, які не набрали достатньої кількості голосів на засіданнях 9 сесії 

Кіровоградської міської ради. 

Результати голосування: 
«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

1. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Казмазовському Р.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Паризької Комуни 

(біля будинку № 2-а по вул. Пугачова)» (УБД). 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

Відмовити у наданні Казмазовському Р.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Паризької 

Комуни (біля будинку № 2-а по вул. Пугачова) (УБД). 

Результати голосування: 
«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

*** 

 До роботи постійної комісії долучився Ларін А.С. 

*** 

 
2. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про передачу Сосні В.Ф. безоплатно у власність земельної ділянки                                  

по вул. Ковпака» та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Сосні В.Ф. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Ковпака». 

Результати голосування: 
«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

3. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам» (Ждану, 5  пунктів, 4  земельні 

ділянки). 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
1. Внести зміни до проекту рішення міської ради, а саме: 

Виключити пункти 1,2 з проекту рішення: 

«1. Надати Ждану Сергію Михайловичу дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
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вул. Зеленогірській, 65 орієнтовною площею 0,06 га (у тому числі по  

угіддях: 0,06 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

2. Надати Перерві Діані Андріївні та Перерві Валентину Вікторовичу  

дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки безоплатно у спільну сумісну власність по вул. Генерала Родимцева, 

24 орієнтовною площею 0,0842 га (у тому числі по угіддях: 0,0842 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови.» 

2. Погодити проект рішення міської ради «Про надання дозволів на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам» з урахуванням змін. 

Результати голосування: 
«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

4. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Таранусі О.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Колодязній (біля буд № 68)». 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
1. Відмовити у надання Таранусі О.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Колодязній                          

(біля буд  № 68). 

2. Рекомендувати управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища зазначену земельну ділянку надати 

учаснику антитерористичної операції відповідно до сформованої черги. 

Результати голосування: 
«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

5. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам» (Дегтярьова, 

11 пунктів, 9 земельних ділянок) та пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу у власність 

земельних ділянок громадянам» (Дегтярьова, 11 пунктів, 9 земельних 

ділянок). 

Результати голосування: 
«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

6. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про передачу Бугленку В.П. безоплатно у власність земельної ділянки по                               

вул. Яворницького, 6». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Бугленку В.П. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Яворницького, 6». 
Результати голосування: 
«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
7. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про передачу Шестаковій Л.В. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Казанській, 22». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Шестаковій Л.В. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Казанській, 22». 
Результати голосування: 
«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

8. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про передачу Попович Н.В. безоплатно у власність земельної ділянки по                               

вул. Романа Майстерюка, 13». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 



9 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Попович Н.В. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Романа Майстерюка, 13». 

Результати голосування: 
«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

9 СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про затвердження земельної ділянки по вул. Академіка Корольова (біля 

автовокзалу №2), право оренди на яку набувається на аукціоні». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про затвердження земельної 

ділянки по вул. Академіка Корольова (біля автовокзалу №2), право оренди на 

яку набувається на аукціоні» з встановленням терміну оренди на 10 років. 

Результати голосування: 
«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

10. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання ДП «Компаніївське лісове господарство» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в межах 

м. Кропивницький» (ведення лісового господарства). 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії та Слюсаренко 

О.М. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити проект рішення міської ради «Про надання ДП 

«Компаніївське лісове господарство» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в межах м. Кропивницький». 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища запросити на засідання постійної комісії представників 

ТОВ «ЕКОСТАЙЛ» та начальника спеціалізованої інспекції Кіровоградської 

міської ради. 
Результати голосування: 
«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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11. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про затвердження земельної ділянки по вул. Соборна (напроти                         

буд. №22-а), право оренди на яку набувається на аукціоні» (автостоянка). 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
Деркаченко Ю.О. залишив засідання комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про затвердження земельної 

ділянки по вул. Соборна (напроти буд. №22-а), право оренди на яку набувається 

на аукціоні» (автостоянка). 
Результати голосування: 

«за» – 0; 
«проти» – 1; 

«утримались» – 4. 
Рішення не прийнято. 

12. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Пришві В.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Пожарського (біля буд.№ 3)». 
 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Пришві В.О. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Пожарського (біля буд.№ 3)». 

Результати голосування: 
«за» – 0; 

«проти» – 0; 
«утримались» – 5. 

Рішення не прийнято. 
 

*** 

 Деркаченко Ю.О. долучився до роботи комісії 
*** 

Відмовити у наданні Пришві В.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Пожарського                 
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(біля буд.№ 3). 

Результати голосування: 
«за» – 5; 

«проти» – 0; 
«утримались» – 1. 

Рішення прийнято. 
 

 

13. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Матвеєнко І.Л. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по просп. Перемоги                        

(біля буд. № 18)» та пояснив його основні положення. 
 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Матвеєнко І.Л. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по просп. Перемоги (біля буд. № 18)». 

 

 

Результати голосування: 
«за» – 2; 

«проти» – 0; 
«утримались» – 4. 

Рішення не прийнято. 
 

14. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Розливану В.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Андріївській». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Розливану В.О. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Андріївській». 

Результати голосування: 
«за» – 5; 
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«проти» – 0; 
«утримались» – 1. 

Рішення прийнято. 
 

15. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Підкевичу М.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній                            

(біля буд. № 64)». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Підкевичу М.М. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Вокзальній (біля буд. № 64)». 

Результати голосування: 
«за» – 3; 

«проти» – 1; 
«утримались» – 2. 

Рішення прийнято. 
 

16. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Буземському Е.Г. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. (тупику) 

Рибальському (біля будинку № 19)». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Буземському Е.Г. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. (тупику) Рибальському (біля будинку № 19)». 

Результати голосування: 
«за» – 0; 

«проти» – 5; 
«утримались» – 1. 

Рішення  не прийнято. 
 

17. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 
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ради «Про надання Бондарю В.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по пров. (тупику) Рибальському (біля 

будинку № 9)». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Бондарю В.М. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. (тупику) Рибальському (біля будинку № 9)». 

Результати голосування: 
«за» – 0; 

«проти» – 5; 
«утримались» – 1. 

Рішення  не прийнято. 
 

18. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Романюку Р.О., Маклакову О.М. та Корнійчуку О.А. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Родниковій, 90-а» та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
Ларін А.С. залишив засідання постійної комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Романюку Р.О., 

Маклакову О.М. та Корнійчуку О.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Родниковій, 90-а». 

.Результати голосування: 
«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
19. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про передачу Терзовій Л.Б. в оренду земельної ділянки                                       

по вул. Заміській, 1». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Терзовій Л.Б. в 

оренду земельної ділянки по вул. Заміській, 1». 

Результати голосування: 
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«за» – 4; 
«проти» – 0; 

«утримались» – 1. 
Рішення прийнято. 

 

20. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про передачу ТОВ  «КОМПО ГРУП» в оренду земельної 

ділянки». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу ТОВ «КОМПО 

ГРУП» в оренду земельної ділянки». 

Результати голосування: 
«за» – 4; 

«проти» –0; 
«утримались» – 1. 

Рішення прийнято. 
 

21. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про передачу ТОВ «КОРСО ТАУН» в оренду земельної ділянки по вул. 

Короленка, 15». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу ТОВ «КОРСО 

ТАУН» в оренду земельної ділянки по вул. Короленка, 15» 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. 
 

22. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про передачу ТОВ «КОРСО ТАУН» в оренду земельної ділянки по                                          

вул. Кропивницького, 187». 
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В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу ТОВ «КОРСО 

ТАУН» в оренду земельної ділянки по  вул. Кропивницького, 187» 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. 
 

23. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про поновлення Радчук Н.Г. договору оренди земельної ділянки по  

вул. Соборній (біля буд. 25)». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення 

міської ради «Про поновлення Радчук Н.Г. договору оренди земельної ділянки                         

по вул. Соборній (біля буд. 25)» та рекомендувати заявнику надати на розгляд 

постійної комісії матеріали візуалізації. 

Результати голосування: 
«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

24. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про поновлення ГО «ГТ «Естер» договору оренди земельної ділянки по  

вул. Миру (біля буд. 10 та №12)» та поснив його основні положення. 
 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про поновлення ГО «ГТ «Естер» 

договору оренди земельної ділянки по вул. Миру (біля буд. 10 та №12)» » з 

встановленням терміну оренди на 5 років та розміру орендної плати на рівні              

3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік. 

 

Результати голосування: 
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«за» – 5 (одноголосно). 
Рішення прийнято. 

 
 

25. 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. Генерала Родимцева, 106 (Валентина-Сервіс)». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про надання дозволу 

на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Генерала 

Родимцева, 106 (Валентина-Сервіс)» та запросити заявника на засідання 

постійної комісії. 

Результати голосування: 
«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

26. СЛУХАЛИ: 

Масло Л.Я., яка проінформувала членів постійної комісії про те, що 

проект рішення міської ради № 475 «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. 3)» неодноразово 

розглядався на засіданнях постійної комісії та сесіях міської ради. 

  

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Доручити юридичному управлінню спільно з управлінням земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища Кіровоградської 

міської ради підготувати на розгляд шостого засідання 9 сесії Кіровоградської 

міської ради проект рішення про відмову 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. 3) на підставі юридично-

обґрунтованого висновку. 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Кіровоградської міської ради 

рекомендувати заявнику звернутися до міської ради щодо укладання договору 

оренди земельної ділянки по вул. по вул. Юрія Коваленка, 29, корп. 2. 

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

27. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про затвердження земельної ділянки по вул. Руслана Слободянюка (біля 

меблевої фабрики), право оренди на яку набувається на аукціоні» та поснив 

його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
Ларін А.С. долучився до роботи постійної комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про затвердження 

земельної ділянки по вул. Руслана Слободянюка (біля меблевої фабрики), право 

оренди на яку набувається на аукціоні» та запросити заявника на засідання 

постійної комісії. 

Результати голосування: 
«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

28. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова (біля буд. №24-в), 

право оренди на яку набувається на аукціоні». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про затвердження земельної 

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

аукціоні». 
Результати голосування: 

«за» – 0; 
«проти» –6; 

«утримались» – 0. 
Рішення не прийнято. 

 

29. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про затвердження земельної ділянки по вул. Полтавській (біля АЗС 

«БРСМ»), право оренди на яку набувається на аукціоні» та пояснив його 

основні положення. 
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В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про затвердження земельної 

ділянки по вул. Полтавській (біля АЗС «БРСМ»), право оренди на яку 

набувається на аукціоні» 

Результати голосування: 
«за» – 4; 

«проти» –0; 
«утримались» – 2. 

Рішення прийнято. 
 

30. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про зміну Трахановській Л.Я. цільового призначення земельної ділянки 

по вул. Салтиков-Щедріна, 13». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про зміну Трахановській Л.Я. 

цільового призначення земельної ділянки по вул. Салтиков-Щедріна, 13». 

Результати голосування: 
«за» – 3; 

«проти» –0; 
«утримались» – 3. 

Рішення не прийнято. 
 

31. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про зміну ПП «ЗАХІД-ТРАНС-СЕРВІС» цільового призначення 

земельної ділянки по вул. Полтавська, 1». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
Деркаченко Ю.О. залишив засідання постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

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

СЕРВІС» цільового призначення земельної ділянки по вул. Полтавська, 1». 

Результати голосування: 
«за» – 3; 

«проти» –0; 
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«утримались» – 2. 
Рішення не прийнято. 

 

32. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 

27.03.2014 р. № 2967» (ПрАТ «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство 

промислового залізничного транспорту») доповнити наказ Міністерства 

транспорту). 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 27.03.2014 р. № 2967» 
Результати голосування: 
«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

33. СЛУХАЛИ: 

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

ради № 1167 «Про внесення змін до Заходів щодо реалізації Програми 

природоохоронних заходів місцевого значення на 2017 рік, затвердженої 

рішенням Кіровоградської міської ради від 15 березня 2017 року № 846». 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1167 «Про внесення змін до 

Заходів щодо реалізації Програми природоохоронних заходів місцевого 

значення на 2017 рік, затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради           

від 15 березня 2017 року № 846». 
Результати голосування: 
«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

34. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Булаві В.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Єгорова, 13-б». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Булаві В.П. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Єгорова, 13-б». 

Результати голосування: 
«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

35 СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про надання Гутник Т.Г. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Єгорова, 13-г». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Гутник Т.Г. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вулиці Єгорова, 13-г». 

Результати голосування: 
«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

 

Голова комісії          О.Шамардін 

 

 

Секретар комісії          В.Дрига 


